OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, woj.
śląskie, pow. m. Sosnowiec, tel. 032 2635016, fax 032 2927445, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza
przetarg otwarty, zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w
Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych” na: „ wykonanie usługi
ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowania operacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (Dz.
U. 2020, poz.838 z późn. zm.) w oddziałach i budynkach Zamawiającego zlokalizowanych w:
1) Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 60,
2) Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73,
3) Będzinie przy ul. Promyka 30, Będzinie przy ul. Kościuszki (punkt socjalny kierowców PKM Sosnowiec Sp. z
o.o. z pętlą autobusową) oraz na pętlach autobusowych zlokalizowanych na przystankach końcowych linii
obsługiwanych przez Zamawiającego.
I. Miejsce realizacji:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU:
1) Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 60,
2) Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73,
3) Będzinie przy ul. Promyka 30, Będzinie przy ul. Kościuszki (punkt socjalny kierowców PKM Sosnowiec
Sp. z o.o. z pętlą autobusową) oraz na pętlach autobusowych zlokalizowanych na przystankach końcowych linii
obsługiwanych przez Zamawiającego.
II. Adres pod którym można uzyskać dokumentację oraz należy składać oferty:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SP. Z
UL. LENARTOWICZA 73, 41-219 SOSNOWIEC, POKÓJ 200.
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SOSNOWCU,

III. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
• Edyta Gruchała
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowania operacyjnego
zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020, poz.838 z późn. zm.) w oddziałach i budynkach
Zamawiającego zlokalizowanych w:
1) Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 60,
2) Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73,
3) Będzinie przy ul. Promyka 30, Będzinie przy ul. Kościuszki (punkt socjalny kierowców PKM Sosnowiec Sp. z
o.o. z pętlą autobusową) oraz na pętlach autobusowych zlokalizowanych na przystankach końcowych linii
obsługiwanych przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia dzieli się na trzy części zwane dalej: „Zadaniem nr 1” „Zadaniem nr 2” i „Zadaniem nr 3”.

Szczegółowy opis został zawarty w Rozdziale I SIWZ.
V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zdefiniowanych jako zadanie nr 1, zadanie nr 2, zdanie nr
3 , nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
VI. Termin realizacji (wymagany):
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji usług.
Przewidywanym przez Zamawiającego terminem realizacji usługi jest termin od dnia 01 stycznia 2021 r. do
dnia 31 grudnia 2021r.
VII. Wadium :
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1) dla zadania nr 1 - 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
2) dla zadania nr 2 -12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),

3) dla zadania nr 3 - 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
VIII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w §13 ust.1 zasad, a dotyczących:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
c) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których
mowa w § 8 ust.2 pkt od 1 do13 zasad.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i tak:
1) w zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt 1 lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali przynajmniej dwie usługi ochrony fizycznej osób
i mienia oraz monitorowania operacyjnego za cenę (brutto) każdej usługi nie mniej niż:
a) dla zadania nr 1- 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100),
b) dla zdania nr 2 – 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
c) dla zadania nr 3 – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- dla usług wykonywanych i nie zakończonych, należy podać kwotę usług już zrealizowanych; wartości te
będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) w zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt 1 lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
a) dla zadania nr 1- 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
b) dla zadania nr 2 – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
c) dla zadania nr 3- 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),
3) w zakresie warunku wskazanego pod lit. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie
wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonania zamówienia w zakresie ochrony fizycznej osób
i mienia oraz monitorowania operacyjnego wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. 2020, poz.838 z późn. zm.),
4) w zakresie warunku wskazanego pod lit. d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali
osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020, poz.838 z późn. zm.), a mianowicie:
a) dla zadania nr 1:
- co najmniej sześcioma osobami spełniającymi wymagania zawarte w art. 31 ustawy o ochronie osób
i mienia,
- co najmniej dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b) dla zadania nr 2:
- co najmniej ośmioma osobami spełniającymi wymagania zawarte w art. 31 ustawy o ochronie osób i
mienia,
- co najmniej dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
c) dla zadania nr 3:
- co najmniej sześcioma osobami spełniającymi wymagania zawarte w art. 31 ustawy o ochronie osób
i mienia,
- co najmniej trzema osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

IX. WYKAZ
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU: POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części VIII ust 1 pkt 1 lit. a)
niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył odrębnie dla każdego z zadań:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na
drukach stanowiących załączniki od nr 4a do nr 4c do SIWZ),
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składaniem ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
(załącznik nr 3.1 do 3.3 SIWZ - odrębnie dla każdego z zadań), oraz załączył dokumenty (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające, że
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden wspólny dla tych zadań
dokument, pod warunkiem, że z dokumentu tego będzie wynikało:
- których zadań dokument dotyczy,
- że, Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w kwocie łącznej dla tych zadań.
W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez konsorcjum powyższy warunek dla danego zadania musi
spełnić samodzielnie jeden z konsorcjantów, brak możliwości sumowania doświadczenia
UWAGA:
Z uwagi, że Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich przy wykazaniu spełnienia
powyższego warunku.
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części VIII ust 1 pkt 1 lit. b)
niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył odrębnie dla każdego z zadań:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na
drukach stanowiących załączniki od nr 4a do nr 4c do SIWZ),
2) informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji środków finansowych na
cały okres realizacji usługi.
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden wspólny dla tych zadań
dokument, pod warunkiem, że z dokumentu tego będzie wynikało:
- których zadań dokument dotyczy,
- że, Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w łącznej ilości dla tych
zadań.
3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części VIII ust. 1 pkt 1 lit. c)
niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na
drukach stanowiących załączniki od nr 4a do nr 4c do SIWZ),
2) ważną na dzień składania oferty koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z zapisem
art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020, poz.838 z późn. zm.),
uprawniającą Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części VIII ust 1 pkt 1 lit. d)
niniejszego ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył odrębnie dla każdego z zadań:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie to było złożone na
drukach stanowiących załączniki od nr 4a do nr 4c do SIWZ),
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych oraz informacją o podstawie dysponowania przez Wykonawcę tymi osobami (Załącznik nr
5.1 do 5.3 SIWZ).
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden wspólny dla tych zadań
dokument, pod warunkiem, że z dokumentu tego będzie wynikało:
- których zadań dokument dotyczy,
- że, Wykonawca dysponuje potencjałem osobowym w łącznej ilości dla tych zadań.
UWAGA:
Z uwagi, że Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich przy wykazaniu spełnienia
powyższego warunku.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których
mowa w części VIII ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe
oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 9a do SIWZ),
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8 ust 2 pkt 2 , pkt 3, pkt 7 zasad,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie § 8 ust. 2 pkt 8 zasad,
6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zaleca złożenie
przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 9b do niniejszej SIWZ,
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 711) –
Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 9b do
niniejszej SIWZ.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (odrębne dla każdego z zadań):
1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie (odrębnie dla każdego z zadań) oferta, która będzie posiadała najniższy
koszt.
2. Najniższy koszt będzie obliczony w następujący sposób :
1) dla Zadania nr 1 :
KOSZT = Cena oferty brutto pomniejszona o wartość podatku VAT(cena oferty netto) - minimalna
miesięczna gwarantowana przez Wykonawcę % ulga we wpłacie na PFRON (w
przypadku zagwarantowania przez Wykonawcę przedmiotowej ulgi)

UWAGA:
Zamawiający przewiduje możliwość odpisu z tytułu ulg we wpłacie na PFRON w wysokości 11 000,00 zł
miesięcznie.
W związku z powyższym w przypadku, gdy Wykonawca zagwarantuje minimalną miesięczną % ulgę we
wpłacie na PFRON, która będzie stanowiła większą kwotę niż Zamawiający będzie mógł odpisać, to w takim
przypadku w celu obliczenia kosztu Zamawiający odliczy od ceny oferty brutto pomniejszonej o wartość
podatku VAT (cena oferty netto) kwotę w wysokości 11 000,00 zł pomnożoną przez ilość miesięcy
świadczonej usługi.
W przypadku nie zaoferowania przez Wykonawcę ulgi we wpłacie na PFRON Zamawiający przyjmie do
oceny ofert zaoferowaną przez Wykonawcę cenę oferty brutto pomniejszoną o wartość podatku VAT (cena
oferty netto) w celu porównania ofert Wykonawców.

Informacje dotyczące „minimalnej miesięcznej gwarantowanej przez Wykonawcę % ulgi we wpłacie na
PFRON” (dotyczy Wykonawców gwarantujących przedmiotową ulgę) :
a) Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu informację na temat minimalnej miesięcznej
gwarantowanej ulgi we wpłacie na PFRON w wartości procentowej i zamieścić ją w ust. 2 pkt 6,
załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty,
b) wskazana przez Wykonawcę minimalna miesięczna gwarantowana % ulga we wpłacie na PFRON jest
wartością, którą Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania umowy. W
przypadku, gdy miesięczna % ulga we wpłacie na PFRON w trakcie realizacji umowy będzie niższa niż
zagwarantowana w ofercie Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody Zamawiającemu z
tego tytułu. (Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie określa §5 ust. 9-11 wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).
2) dla Zadania nr 2:
KOSZT = Cena oferty brutto pomniejszona o wartość podatku VAT(cena oferty netto) - minimalna
miesięczna gwarantowana przez Wykonawcę % ulga we wpłacie na PFRON (w
przypadku zagwarantowania przez Wykonawcę przedmiotowej ulgi)
UWAGA:
Zamawiający przewiduje możliwość odpisu z tytułu ulg we wpłacie na PFRON w wysokości 13 000,00 zł
miesięcznie.
W związku z powyższym, w przypadku kiedy Wykonawca zagwarantuje minimalną miesięczną % ulgę we
wpłacie na PFRON, która będzie stanowiła większą kwotę niż Zamawiający będzie mógł odpisać, to w takim
przypadku w celu obliczenia kosztu Zamawiający odliczy od ceny oferty brutto pomniejszonej o wartość
podatku VAT (cena oferty netto) kwotę w wysokości 13 000,00 zł pomnożoną przez ilość miesięcy
świadczonej usługi.
W przypadku nie zaoferowania przez Wykonawcę ulgi we wpłacie na PFRON Zamawiający przyjmie do
oceny ofert zaoferowaną przez Wykonawcę cenę oferty brutto pomniejszoną o wartość podatku VAT (cena
oferty netto) w celu porównania ofert Wykonawców.
Informacje dotyczące „minimalnej miesięcznej gwarantowanej przez Wykonawcę % ulgi we wpłacie na
PFRON” (dotyczy Wykonawców gwarantujących przedmiotową ulgę) :
a) Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu informację na temat minimalnej miesięcznej
gwarantowanej ulgi we wpłacie na PFRON w wartości procentowej i zamieścić ją w ust. 2 pkt 6,
załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty,
b) wskazana przez Wykonawcę minimalna miesięczna gwarantowana % ulga we wpłacie na PFRON jest
wartością, którą Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania umowy. W
przypadku, gdy miesięczna % ulga we wpłacie na PFRON w trakcie realizacji umowy będzie niższa niż
zagwarantowana w ofercie Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody Zamawiającemu z
tego tytułu. (Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie określa §5 ust. 9-11 wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).
3)

dla Zadania nr 3:

KOSZT = Cena oferty brutto pomniejszona o wartość podatku VAT(cena oferty netto) - minimalna
miesięczna gwarantowana przez Wykonawcę % ulga we wpłacie na PFRON (w
przypadku zagwarantowania przez Wykonawcę przedmiotowej ulgi)
UWAGA:
Zamawiający przewiduje możliwość odpisu z tytułu ulg we wpłacie na PFRON w wysokości 13 000,00 zł
miesięcznie.
W związku z powyższym, w przypadku kiedy Wykonawca zagwarantuje minimalną miesięczną % ulgę we
wpłacie na PFRON, która będzie stanowiła większą kwotę niż Zamawiający będzie mógł odpisać, to w takim
przypadku w celu obliczenia kosztu Zamawiający odliczy od ceny oferty brutto pomniejszonej o wartość
podatku VAT (cena oferty netto) kwotę w wysokości 13 000,00 zł pomnożoną przez ilość miesięcy
świadczonej usługi.

W przypadku nie zaoferowania przez Wykonawcę ulgi we wpłacie na PFRON Zamawiający przyjmie do
oceny ofert zaoferowaną przez Wykonawcę cenę oferty brutto pomniejszoną o wartość podatku VAT (cena
oferty netto) w celu porównania ofert Wykonawców.
Informacje dotyczące „minimalnej miesięczna gwarantowanej przez Wykonawcę % ulgi we wpłacie na
PFRON” (dotyczy Wykonawców gwarantujących przedmiotową ulgę) :
a) Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu informację na temat minimalnej miesięcznej
gwarantowanej ulgi we wpłacie na PFRON w wartości procentowej i zamieścić ją w ust. 2 pkt 6,
załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty,
b) wskazana przez Wykonawcę minimalna miesięczna gwarantowana % ulga we wpłacie na PFRON jest
wartością, którą Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania umowy. W
przypadku, gdy miesięczna % ulga we wpłacie na PFRON w trakcie realizacji umowy będzie niższa niż
zagwarantowana w ofercie Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody Zamawiającemu z
tego tytułu. (Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie określa §5 pkt. 9-11 wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).
XI. Termin składania ofert upływa dnia 01 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00.
XII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 grudnia 2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118
(sala konferencyjna, I piętro).

