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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

           Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka  z  ograniczoną 

           odpowiedzialnością w Turku, ul.  Polna 4, 62-700 Turek. 

 

2. Tryb udzielania zamówienia: 

 

 Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przyjętego przez Zarząd Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Ochrona mienia Zamawiającego  przed kradzieżą z włamaniem z zewnątrz do   

dozorowanego obiektu, zniszczeniem i dewastacją  

 

Do zadań Wykonawcy należy: 

a) strzeżenie mienia dozorowanego obiektu i w miejscach wyznaczonych 

kontrolowanie uprawnień do wstępu i wjazdu na teren zakładu oraz wynoszenia     

[wnoszenia] lub wywożenia [w wożenia] mienia (baza Zamawiającego Turek,      

ul. Polna 4), 

b) legitymowanie i dokonywanie kontroli osób wchodzących i wychodzących z 

terenu zakładu oraz wyjeżdżających pojazdów, 

c) legitymowanie i zatrzymywanie na terenie zakładu osób bliżej nieznanych, 

d) zatrzymywanie osób, które dokonały lub usiłowały dokonać kradzieży, względnie 

innego rodzaju przestępstwa w celu bezzwłocznego przekazania organom ścigania 

przestępstw oraz natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego,  

e) przeciwdziałanie przenikaniu i działaniu na terenie ochranianego obiektu 

elementów przestępczych i osób niepowołanych, oraz zapobieganie kradzieżom, 

nadużyciom i niszczeniu mienia, 

f) współdziałanie z Kierownictwem Przedsiębiorstwa oraz z osobą odpowiedzialną 

za ochronę przeciw pożarową  Zamawiającego w zakresie ochrony i 

bezpieczeństwa p. pożarowego zakładu i organami Policji w celu likwidacji 

wszelkich przestępstw popełnionych na terenie ochranianego obiektu 

współdziałanie ze Strażą Pożarną w zakresie ochrony i bezpieczeństwa 

ochranianego obiektu.  

 

Na terenie siedziby Zmawiającego, Turek ul. Polna 4  każdorazowo ochronę musi 

pełnić ochronę stale jeden pracownik  ochrony przez 24 godziny na dobę  i we 

wszystkie dni w miesiącu. 

 

2. Konwojowanie wartości pieniężnych własnym środkiem transportu 

 

Przedmiotem konwoju są wartości pieniężne w formie zamkniętych wpłat i wypłat w 

bezpiecznych kopertach. 

 



Transport wartości pieniężnych odbywać się będzie z kasy Zmawiającego 

zlokalizowanej  w Turku przy ul. Dąbrowskiego 12A do wrzutni Banku Zachodniego 

Wielkopolskiego Banku Kredytowego przy Placu Sienkiewicza 2 w Turku oraz z 

Banku Zachodniego Wielkopolskiego Banku Kredytowego przy Placu Sienkiewicza 2 

w Turku do kasy Zamawiającego zlokalizowanej w Turku przy ul. Dąbrowskiego 

12A.  

Wszelkie czynności związane z konwojowaniem powinny być zgodne z 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września  

2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 

pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 

jednostki organizacyjne (tj. Dz. U. z 2016, poz. 793 ze zm.). 

Wartość konwojowanych wartości pieniężnych nie przekracza 0,4 jednostki 

obliczeniowej.   

3. Ochrona obiektów należących do Przedsiębiorstwa prowadzona poprzez 

zmotoryzowany patrol objazdowy  

 

Ochronie podlegają znajdujące się na terenie miasta Turku n/w obiekty: 

 

 

➢ Ujęcie wody przy ul. Konińska 4, 

➢ Węzeł grupowy przy ul. Młodych 3A, 

➢ Ujęcie wody Obrębizna k/Turku  (bez numeru), 

➢ Ujęcie wody przy ul. Chopina 70, przy siedzibie Nadleśnictwa Turek, 

➢ Oczyszczalnia ścieków przy ul. Graniczna 1, 

➢ Przepompowania ścieków przy ul. Polna 4,  

➢ Rozdzielnia cieplna RC-1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich (bez numeru), 

➢ Kotłownia osiedlowa ul. Górnicza (bez numeru). 

 

 

Ochrona obiektów powinna być  prowadzona w ramach objazdowego patrolu 

zmotoryzowanego 3 objazdy na dobę. Długość jednego patrolu objazdowego wynosi 

ok. 25 km.  

Wykonawca na własny koszt zamontuje na w/w obiektach urządzenia potwierdzające 

dokonanie patrolu. Potwierdzenie  z takiego urządzenia będzie dowodem na 

zrealizowanie usługi  i podstawą do wystawienia faktury na przedmiotowa usługę.   

Miejsce zamontowania tego urządzenia na każdym z budynków zostanie wskazane 

przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.   

W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa chronionych obiektów, osoby 

realizujące zadanie w patrolu zmotoryzowanym obowiązane są niezwłocznie 

powiadomić o powyższym fakcie Kierownictwo Przedsiębiorstwa.  

Pracownicy ochrony wykonywać będą swoje obowiązki w granicach chronionych 

obiektów Przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia, a także przewidzianymi w rozporządzeniu Rady Ministrów 

dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony 

(Dz.U. z 2013 r. poz.1681). 

4. Całodobowy monitoring lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego u 

Zamawiającego  zgodnie z poniższymi lokalizacjami  i podjęcie interwencji przez 

Grupę Interwencyjną w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu. 

 

Monitorowanie dotyczy następujących obiektów: 



 

➢ Siedziba Przedsiębiorstwa ul. Polna 4, 

➢ Ujęcie wody przy ul. Konińska 4, 

➢ Węzeł grupowy przy ul. Młodych 3A, 

➢ Ujęcie wody Obrębizna k/Turku (bez numeru), 

➢ Ujęcie wody przy ul. Chopina 70, przy siedzibie Nadleśnictwa Turek, 

➢ Oczyszczalnia ścieków przy ul. Graniczna 1, 

➢ Przepompowania ścieków przy ul. Polna 4,  

➢ Rozdzielnia cieplna RC-1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich (bez numeru), 

➢ Kotłownia osiedlowa ul. Górnicza (bez numeru), 

➢ Kasa Przedsiębiorstwa ul. Dąbrowskiego 12 A. 

 

Monitorowanie obejmuje następujące czynności: 

 

➢ uzbrojenie obiektu 

➢ rozbrojenie obiektu 

➢ alarm włamania 

➢ alarm napadu 

 

 

Użyte w opisie zamówienia określenia oznaczają: 

 

Obiekt: obiekt budowlany lub wydzielone w nim pomieszczenie chronione w systemie 

monitoringu, złożony co najmniej z jednej budowli (naziemnej, trwałej  lub 

tymczasowej), zajmujący określoną powierzchnię. 

Grupa Interwencyjna : zespół licencjonowanych pracowników ochrony, składający 

się, z co najmniej dwóch osób, wyposażonych w samochód, niezbędne środki 

łączności i środki przymusu bezpośredniego. 

Wykonawca musi posiadać własną grupę interwencyjną stale działającą na terenie 

miasta Turku. 

Zamawiający wyklucza możliwość wykorzystywania  przez Wykonawcę z  Grup 

Interwencyjnych podmiotów trzecich na zasadzie podwykonawstwa.  

Wykonawca musi dysponować ponadto własną stacją monitorowania do której 

podłączony zostanie lokalny system alarmowy Zamawiającego i na którą kierowane 

będą sygnały  naruszenia systemu alarmowego. Pod stację monitorowania 

Wykonawcy podłączone zostaną wszystkie obiekty podlegające ochronie wymienione 

w ust. 4. 

Stacja monitorowania nie może być zastąpiona telefonem komórkowym, pagerem lub 

innym tego typu urządzeniem.  

  

Procedura działania Grupy Interwencyjnej: 

 

1. W trakcie służby znajdować się w pełnej gotowości do podjęcia działań. 

2. Po otrzymaniu polecenia od operatora stacji monitorowania, w czasie do 10 

            minut udać się pod wskazany obiekt. 

3. Dowódca Grupy potwierdza prawdziwość polecenia. 

4. Po przybyciu na miejsce, Grupa Interwencyjna podejmuje czynności  

            weryfikacyjne. 

 

5. Po wykonaniu czynności określonych w pkt.4, dowódca Grupy Interwencyjnej  



            informuje stację monitorowania o zaistniałej sytuacji. 

6. Grupa Interwencyjna zabezpiecza monitorowany obiekt do czasu przybycia 

            Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

7. W razie stwierdzenia włamania lub napadu, Grupa Interwencyjna podejmuje  

            czynności zmierzające do: 

a)       ujęcia sprawcy i przekazania go funkcjonariuszom Policji, 

b)       zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji, 

c)       zapewnienia ochrony fizycznej obiektu w czasie godziny od powiadomienia 

            lub dłużej na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela, 

8.         Dowódca Grupy Interwencyjnej sporządza szczegółową notatkę służbową  

            dotyczącą zdarzenia oraz podjętych czynności.   

  

Interwencja: podjęcie czynności stosownych do okoliczności, w przypadku zagrożenia 

obiektów lub zawartego w nim mienia, a w szczególności: 

a) kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku 

b) próby zawładnięcia mienia przez osoby niepowołane 

 

Wyposażenie i przechowywanie przez Wykonawcę broni i amunicji musi być zgodne 

z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 października 2011 r. (t.j. 2015 r., poz.992) w 

sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i 

warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.  

Grupa interwencyjna Wykonawcy zobowiązana jest przechowywać broń i amunicję 

w magazynie broni, który zgodnie z obowiązującym planem ochrony Zamawiającego 

podlega protokolarnemu odbiorowi  przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.  

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert   

      częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Okres wykonywania umowy  

 

36 miesięcy nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2019 roku  

 

6. Informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

 potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SWZ.  

2. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik 

nr 3 do SWZ. 

3. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia zgodnie z  ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. 

Dz.U. z 2018 r., poz.2142).  

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert; 



5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu    Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do 

składania ofert; 

6. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia 

wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy), trwające co najmniej 12 miesięcy usługi 

których wartość każdej z nich przekroczyła  100.000 zł brutto. Załącznik nr 4.  

7. Wykonawca musi wykazać, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 

wymagane  uprawnienia, tj. licencje pracownika ochrony fizycznej – dla co najmniej 

13 (trzynastu)osób,- załącznik nr 5. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ofertą   wykaz wyposażenia którym  

będzie dysponować  Grupa Konwojowa oraz Grupa Interwencyjna.   

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pojazdów będących w dyspozycji 

wykonawcy przeznaczonych do realizacji zamówienia Załącznik nr 6. 

10. Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia 

na wartość co najmniej 2.000.000,00 PLN. (słownie: dwa  miliony złotych). 

 

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w niniejszym punkcie.    

 

      

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  wykonawcami oraz   

      przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie 

oświadczeń i dokumentów może odbywać się faxem (0-63) 278-41-51, drogą mailową 

zamowienia@pgkim-turek.pl   lub  drogą pisemną. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.   

 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

- w sprawach dotyczących zamówień publicznych 

Sebastian Gałczyński – tel. (063) 28 00 307, w godz. 8.00 – 10.00 

 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 

Wojciech Kowalski – tel. 28 00 345,w godz. 8.00 – 10.00 

 

9. Termin związania ofertą. 

 

30 dni od terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

mailto:zamowienia@pgkim-turek.pl


Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej SWZ. 

Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

Wszystkie strony powinny być ponumerowane. 

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany 

powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonywanie usług 

ochrony mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. w Turku. Nie otwierać przed dniem 19.12.2018 r. przed godz. 12.00” do siedziby 

Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

W przypadku załączenia kopii dokumentów musza być one potwierdzone „za 

zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w 

imieniu oferenta. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do oferty 

o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu 

ofert przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie powinno być 

opieczętowane i dostarczone w zamkniętej zapieczętowanej kopercie z napisem 

„Wykonywanie usług ochrony mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku” i oznaczonej dodatkowo napisem „zmiana” lub 

„wycofanie”. 

Wykonawcy nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko 1 ofertę. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SWZ. 

 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

  

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pokoju nr 20 (sekretariat) w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 19.12.2018 r. do godz. 1130 lub wysłać Zamawiającemu z 

odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, 

tak aby oferta wpłynęła do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój 

nr 19 w dniu 19.12.2018 r., godz. 1200 

 

12. Opis sposobu obliczania cen. 

  

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty 

niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania 

zamówienia. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna być podana liczbowo 

i słownie. W formularzu ofertowym należy podać cenę bez podatku od towarów i 

usług (netto), wysokość podatku od towarów i usług oraz cenę wraz z podatkiem od 

towarów i usług (brutto) za wykonanie zamówienia. 

Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i  nie  

będą podlegały zmianom. 

 

 



13. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

Cena -100 % 

 

14. Wymagania dotyczące wadium:  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  w przedmiotowym postępowaniu.  

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

           Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego  

           wykonania umowy. 

 

16. Środki odwoławcze. 

 

1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zamawiającego skargi na 

jego czynności w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy. 

2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni  roboczych od daty doręczenia ogłoszenia 

o wyborze oferty. 

3. W skardze Wykonawca przedstawia okoliczności faktyczne oraz prawne, które 

mogły mieć istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

4. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jego 

doręczenia. 

5. Zamawiający po rozpatrzeniu skargi: 

- skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia, 

- skargę odrzuca jeśli była wniesione po terminie, 

 - uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem  

   postępowania albo powtórzeniem czynności oceny ofert. 

 

17. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o  

      udzielenie  zamówienia  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, tel. 63 28 

00 321; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek jest Pani Karina 

Izydorkiewicz, kontakt: tel. 63 28 00 307, e-mail iod@pgkim-turek.pl ; 

▪  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  DGK – GRAIZ/SG – 141/2018 

na wykonywanie usług ochrony mienia  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku   prowadzonym w trybie  przetargu 

nieograniczonego;       

▪ odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania;   
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▪ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

▪ obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan,  że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

18. Załączniki do SWZ 

 

     Załącznik nr 1- formularz ofertowy 

     Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

     Załącznik nr 3- oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

     Załącznik nr 4- projekt umowy 

     Załącznik nr 5- wykaz wykonanych usług  

     Załącznik nr 6- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 

                               podczas realizacji  zamówienia 

     Załącznik nr 7- wykaz pojazdów  którymi dysponuje Wykonawca, które będą  

                               wykorzystywane  podczas  realizacji zamówienia 

 

 

 

 

SWZ zatwierdził: 

 

 


