
RADIO PIK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Zamawiajqcy:

Polskie Radio - Regionalna Rozgto6nia w Bydgoszczy

,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Sp6fka Akcyjna

ul. Gdafska 48-50
85-006 Bydgoszcz

Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia
nr sprawy ZO-26L-07 -20L4

w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na :

usluge sprzetania pomieszczefi Radia PiK S.A. w Bydgoszczy
iToruniu

Zam6wienie o warto6ci mniejszej ni2 kwoty okre6lone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wieri publicznych

Ogfoszqrie -o^ 4am6wieniu zostato zamieszczone w Biuletynie Zam6wieri Publicznych pod

ni ....tA.*A1"9.......:...... 2oL4 r., w miejscu publicznie dostqpnym w siedzibie
Zamawiajqcego na tablicy ogtoszefl oraz na stronie internetowej Zamawiajqcego.

Zatwierdzam

l-/.
Wytwicka

zo-26L-07-2014
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RADIO PIK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia

l. Nazwa i adres Zamawiaiacego

Polskie Radio - Regionalna RozgloSnia w Bydgoszczy

,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Sp6tka Akcyjna
z siedzibq w Bydgoszczy, adres: 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdafska 48-50,

wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w KRS przez Sqd Rejonowy w Bydgoszczy,

Xlll Wydziat Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000183992.

Tarzqd: Prezes Zarzqdu: M ichat Jagodzi 6ski,

Wysoko5i kapitafu zaktadowego i wpfaconego 703.900,00 zl.

NIP 554-03-76-293, Regon: 090449804

Trvb udzielenia Zam6wienia

Postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poni2ej prog6w
ustalonych na podstawie art. 1L ust. 8 Prawa zam6wief publicznych.
Podstawq prawnE do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze
najkorzystniejszej oferty sq przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wier{
publicznych (Oz. U. z 2Ot3 r. nr 9O7,984, LO47 i 1.473 oraz z 2O1,4 r. poz.423) o warto6ci
szacunkowej zam6wienia nie przekraczajqcej w zfotych r6wnowarto6ci kwoty 207 000 euro.
Przeliczenia wartoSci szacunkowej zam6wienia dokonano przyjmujqc kurs: 1 euro - 4,2249 zl,
zgodnie z rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2OL3 r. w sprawie Sredniego
kursu zfotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczania warto5ci zam6wieri
publicznych (Dz. U. z2Ot3 po2.1,6921oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

Opis przedmiotu zam6wienia

1. Przedmiotem zam6wienia sq ustugi kompleksowego (codziennego i poremontowego)
sprzqtania wszystkich pomieszczef biurowych, gospodarczych, socjalnych, magazynowych,
sanitariat6w i ciqg6w komunikacyjnych w budynkach Zamawiajqcego w Bydgoszczy i jego
redakcji w Toruniu, wlasnym sprzQtem i Srodkami w spos6b sprawny, doktadny i terminowy
z zastosowaniem najnowszej technologii, sprzQtu, materiaf6w i Srodk6w o nieniszczqcym
dziafaniu na czvszczone elementy pomieszczef i ich wystroju.
Ustuga sprzqtania bqdzie wykonywana :

- w Toruniu od poniedziafku do piqtku w godzinach od 8:00 do 16:00,
- w Bydgoszczy we wszystkie dni tygodnia z wyjqtkiem niedziel i Swiqt w godzinach

ustalonych z Kierownikiem Biura Organizacji i Zarzqdzania Zamawiajqcego lub osobq przez

niego wyznaczona.

Mieisce wvkonvwania uslugi:
1) Radio PiK S.A., ul. Gdariska 48-50 w Bydgoszczy,

2) Redakcja w Toruniu, ul. Pod Krzywq Wie2q LOD w Toruniu.

il.

ilt.
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RADIO PIK S.A. Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Przedmiot zam6wienia obejm uje w szczeg6l noici :

a) zmywanie posadzek twardych (wykonanych m.in. z plytek ceramicznych, gresu, lastrico,
2ywicy epoksydowej, drewna i wyktadzin PCV) w ciqgach komunikacyjnych (schody,
koryta rze) - codzienn ie,

b) odkurzanie posadzek pokrytych wykladzinq dywanowq w ciqgach komunikacyjnych (schody,
korytarze) - codzien nie,

c) czyszczenie wyktadzin dywanowych zgodnie z instrukcjq technologicznq producenta,
stanowiqcq zalqcznik nr 9 do niniejszej specyfikacji

d) opr6znianie koszy na 6mieci i niszczarek dokument6w wraz z zabezpieczeniem w worki
foliowe - codziennie,

e) mycie wszelkich urzqdzen sanitarnych oraz podt6g i Scian w pomieszczeniach sanitarnych
i socjalnych wraz z dezynfekcjq oraz myciem luster - nie rzadziej ni2 raz dziennie,
a w przypadkach widocznego zabrudzenia w miarq potrzeb,

f) zabezpieczenie sanitariat6w w papier toaletowy (wymagany - minimum dwuwarstwowy na

rolkach przystosowanych do posiadanych przez Zamawiajqcego pojemnik6w na papier),
rqczniki papierowe, mydlo w ptynie (PH 5,5) i kostki zapachowe do toalet, od5wie2aczy-
codzienne,

g) zmywanie posadzek twardych (wykonanych m.in. z plytek ceramicznych, gresu, lastrico,
2ywicy epoksydowej i wyktadzin PCV) w pomieszczeniach biurowych - nie rzadziej ni2 dwa
razy w tygodniu, a w przypadkach widocznego zabrudzenia w miarq potrzeb,

h) odkurzanie posadzek pokrytych wyktadzinq dywanowq w pomieszczeniach biurowych - nie
rzadziej ni2 dwa razy w tygodniu, a w przypadkach widocznego zabrudzenia w miarq
potrzeb,

i) niezale2nie od powy2szych utrzymywanie w ciqgtej czystoSci ciqg6w komunikacyjnych
o du2ym ruchu w pobli2u wej6cia do budynku i w fqczniku,

j) odkurzanie i konserwacja mebli - dwa razy w tygodniu, w przypadku mebli w gabinecie
Prezesa Zarzqdu Zamawiajqcy wymaga stosowania instrukcji dostawcy mebli stanowiqcej
zafqcznik nr L0 do niniejszej specyfikacji.

k) wycieranie kurzu z parapet6w okiennych, mebli i urzqdzeri znajdujqcych siq w sprzqtanych
pomieszczeniach, podlewanie kwiat6w - dwa razy w tygodniu,

l) mycie posadzek twardych (wykonanych m.in. z ptytek ceramicznych, gresu, lastrico, 2ywicy

epoksydowej, drewna i wyktadzin PCV) w pomieszczeniach zaliczonych do grupy 3 - 4 razy

w roku,
m) konserwacja posadzek twardych przy uzyciu Srodk6w chemicznych odpowiednich dla

danego typu powierzchni (wykonanych m.in. z plytek ceramicznych, gresu, lastrico, zywicy
epoksydowej i wyktadzin PCV ) - dwa razy w roku - do 30 kwietnia i do 30 listopada,

n) zamiatanie, mycie i od6niezanie taras6w z 2ywicy epoksydowej i ptytek ceramicznych w
miarq potrzeb, mycie mebli ogrodowych stojqcych na tarasach nie rzadziej ni2 dwa razy w
tygodniu w okresie od 15 kwietnia oraz do 30 listopada.

o) mycie okien i przeszkleri w pomieszczeniach wymienionych w zafqczniku nr 3b:
- zaliczonych do grupy 3 - jeden raz w roku,

- zaliczonych do grupy Li 2 (z wyjqtkiem wymienionych w podpunkcie 3)- dwa razy

w roku w okresie od 15 kwietnia oraz do 30listopada,
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RADIO PIK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia

- zaliczanej do grupy L i 2 oznaczonych w zafqczniku nr 3b kolorem 26ftym - 3 razy
w roku.

2. Wykaz pomieszczefi wraz z podaniem powierzchni przeznaczonej do sprzqtania
przedstawiajqzalqczniki nr 3a i 3b do niniejszejSIWZ.

3. Wykaz powierzchni okiennych stanowi zatqcznik nr 3b do SIWZ.

Ze wzglqdu na utrudniony dostqp do niekt6rych okien (szczeg6lnie okna fqcznika),
Zamawiajqcy sugeruje dokonanie wizji lokalnej ka2demu Wykonawcy zainteresowanemu
udzialem w postqpowaniu.

4. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do zwiqkszania lub zmniejszania z wa2nych przyczyn
organizacyjnych - na zasadach okre6lonych w umowie - w szczeg6lno5ci prawo okresowego
zmniejszania powierzchni objqtej uslugq sprzqtania w przypadku remont6w oraz
zwiqkszania powierzchni objqtej ustugq w sporadycznych przypadkach np. zdarzef losowych
rozlanie, rozsypanie, zalanie itp. Zwiqkszenie zakresu przedmiotu umowy, w tym ilo5ci
godzin pracy w ciqgu dnia, w trakcie wykonywania umowy nie wiqcej jednak ni2 o 2O%

pozostaje bez wplywu na stawkq wynagrodzenia miesiqcznego naleznego Wykonawcy.

5. Do wykonywania ustug Wykonawca zatrudni wykwalifikowany personel posiadajqcy
wa2ne uprawnienia do wykonywania prac bqdqcych przedmiotem zam6wienia. Wykonawca
zobowiqzany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonujqcym pracQ wynikajqcq
z niniejszego zam6wienia odpowiednich ubrari sluzbowych i identyfikator6w ze zdjqciem.

6. Do wykonywania usiug sprzqtania Wykonawca we wtasnym zakresie i na sw6j koszt
bqdzie dokonywal zaopatrzenia we wszystkie potrzebne urzqdzenia, materiaty i Srodki
myjqce i konserwujqce wfa6ciwe dla danego rodzaju powierzchni. Wykonawca obowiqzany
jest zapewnii ekipie sprzqtajqcej odkurzacz i odkurzacz piorqcy, odpowiedni do
zapewnienia czystoSci wyktadzin oraz dywanu w pomieszczeniach biurowych. Materiaty
higieniczne codziennego uzytku tj. papier toaletowy, rqczniki papierowe, mydto w plynie
itp. zapewni Wykonawca umowy w iloiciach zapewniajqcych bie2qce pefne

zapotrzebowanie. Wy2ej wymieniony asortyment musi byi dopuszczony do obrotu
w handlu na terenie Polski i posiadai atesty Pafstwowy Zakladu Higieny. Zamawiajqcy
wymaga dokumentowania wykonania czynno6ci sprzqtania w toaletach poprzez wpisy
do karty kontroli czysto6ci sprawdzajqcE czv wszystkie rodzaje prac sA wykonywane
z nale2ytq staranno5ciq.

7. Zamawiajqcy wymaga dokumentowania wykonania niekt6rych czynnoSci przez

Wykonawcq.

a) ze sprzqtania sanitariat6w i pokoi socjalnych (kuchni) winna byi wykonana dokumentacja
obejmujqca:

1) oznaczenie pomieszczenia

2) datq igodzinq sprzqtania

3) imiq i nazwisko osoby sprzqtajqcej

4) podpis osoby sprzqtajqcej
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RADIO PIK s.A. specyfikacja tstotnych warunk6w Zam6wienia

Dokumentacja ta (obejmujqca co najmniej tydzief) powinna byi wywieszona w
widocznym miejscu w danym pomieszczeniu.

b) ze sprzqtania pomieszczef technologicznych (studia, re2ysernie etc) powinna byi
wykonana dokumentacja obejmujqca te same dane co w punkcie a oraz kr6tki opis
wykonanych czynno6ci; dokumentacja ta powinna byi poSwiadczona przez dy2urnego
rozdzielni Zamawiajqcego, co oznacza odebranie tego elementu uslugi przez
Zamawiajqcego

c) ze sprzqtania gabinetu Prezesa Zarzqdu, dokumentacja ta winna zawierad te same dane,
co w punkcie b, bez obowiqzku po6wiadczania.

Dokumentacje, o kt6rych mowa w p. a i b powy2ej przekazywane sE Zamawiajqcemu na
koniec ka2dego miesiqca razem z fakturq.

8. Przedmiot zam6wienia bqdzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy
stanowiqcej zatqcznik nr 4 do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia.

9. Przedmiot zam6wienia zgodnie ze Wsp6lnym Stownikiem Zam6wieri - Kod CPV:

90910000-9 - uslugi sprzqtania

90911200-8 - ustugi sprzqtania budynk6w

90919200-4 - ustugi sprzqtania biur

lV. Informacie dodatkowe

L. Zamawiajqcy nie dopuszcza skfadania ofert alternatywnych lub zawierajqcych
p ropozycje wa ri a ntowe.

2. Tamawiajqcy przewiduje udzielenie zam6wief uzupetniajqcych, o kt6rych mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

3. Wykonawca mo2e wykonai przedmiot zam6wienia przy udziale podwykonawc6w.

4. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziafu w postqpowaniu.

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czq6ciowych.

V. Termin wvkonania zam6wienia

Od dnia L sierpnia 2014 roku do dnia 31 lipca 2018 roku.

Vl. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania ocenv spefnienia tvch
warunk6w

L. o udzielenie zam6wienia ubiegai mogE siq Wykonawcy skladajqcy wa2nq ofertq, kt6rzy
spetniajq przesfanki art.22 ust. L ustawy Prawo zom6wieri publicznych tzn.:

a) posiadajq uprawnienia do wykonywania okre6lonej dziatalno6ci lub czynno6ci,
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RADIO PIK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Za m6wienia

je2eli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnier{;
b) posiadajq niezbqdnq wiedzq i do6wiadczenie tj. wykonali lub wykonujq w okresie
ostatnich trzech lat, a je2eli okres prowadzenia dziatalno6ci jest kr6tszy - w tym
okresie, minimum 1 uslugq polegajqcq na sprzqtaniu tqcznej powierzchni min. 3 ty6
m2 w obiekcie u2ytecznoSci publicznej, wykonywanE w spos6b ciqgly przez okres co
najmniej 3 miesiqcy w ramach jednej umowy wraz potwierdzeniem, 2e usluga ta
zostafa wykonana lub jest wykonywana nale2ycie. Przez jednq ustugq Zamawiajqcy
rozumie uslugq wykonanq lub wykonywana na podstawie 1 umowy;
c) dysponujq odpowiednim potencjatem technicznym do wykonywania zam6wienia;
d) dysonujq osobami zdolnymi do wykonywania zam6wienia, kt6re nie byty karane
za przestqpstwo przeciwko mieniu;
e) znajdujq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie
zam6wienia; przv zalo2eniu, 2e zaptata za wykonanie zam6wienia dokonywana
bqdzie na zasadach opisanych we wzorze umowy stanowiqcym zatqcznik nr 4 do
niniejszej SIWZ, potwierdzone polisq ubezpieczeniowq od odpowiedzialnoici
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
zam6wienia na warto5i co najmniej 100 000 zl (sto tysiqcy ztotych).
f) nie podlegajq wykluczeniu z postepowania o udzielenie zam6wienia (art.24 ust. 1
i 2 ustawy).

2. Wykonawca mo2e polegai na wiedzy i do6wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdolno6ciach finansowych innych podmiot6w,
niezale2nie od charakteru prawnego fqczqcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiqzany jest udowodnii Zamawiajqcemu, i2 bqdzie dysponowat zasobami
niezbqdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lno5ci przedstawiajqc w tym celu
pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych
zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia.
Ocena spetniania w/w warunk6w dokonana zostanie zgodnie z formufq ,,spetnia-
nie spelnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczeg6lnionych
w rozdziale Vll niniejszej SIWZ. Z treici zatqczonych dokument6w musi wynikai
jednoznacznie, i2 w/w warunki Wykonawca spetnit.
Nie spefnienie chocia2by jednego z wfw warunk6w skutkowai bqdzie wykluczeniem
Wykonawcy z postqpowania.

3. W postqpowaniu mogE wziqi udziat Wykonawcy, kt6rzy spetniajq warunek udziatu
w postqpowaniu dotyczqcy braku podstaw do wykluczenia z postqpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego w okoliczno5ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. L

ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, ka2dy

z warunk6w okre5lonych w pkt. 1.a-1.e winien spelniai co najmniej jeden z tych
Wykonawc6w albo wszyscy ci Wykonawcy wsp6lnie.
Warunek okre5lony w pkt. 1. f powinien spetniai ka2dy z Wykonawc6w samodzielnie.

4. W postqpowaniu moga wziq( udziaf Wykonawcy, kt6rzy
w postqpowaniu dotyczqcy braku podstaw do wykluczenia z
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RADIO PIK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia

publicznego w okoliczno5ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5zamowrenta
ustawy Pzp.

Wvkaz o5wiadczer6 lub dokument6w. iakie maia dostarczvd Wvkonawcv w celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu

L. W celu potwierdzenia spetnienia warunk6w udziatu w postqpowaniu, o kt6rych mowa
w art. 22 ust.1 ustaw Pzp do oferty naleiy zalEczyi:

a) o6wiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunk6w udziatu w postqpowaniu
okreSlonych w art. 22 ust L ustawy Pzp -zalqcznik nr 2a do SIWZ;
b) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innvch podmiot6w na zasadach

okre5lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiqzany jest udowodnii, i2 bqdzie
dysponowal zasobami innych podmiot6w w stopniu niezbqdnymi dla nale2ytego
wykonania zam6wienia, w szczeg6lno5ci przedstawiajqc w tym celu pisemne
zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbqdnych
zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia. Dokument,
z kt6rego bqdzie wynikai zobowiqzanie podmiotu trzeciego powinien wyra2ai
w spos6b wyralny i jednoznaczny wolq udzielenia Wykonawcy, ubiegajqcemu siq

o zam6wienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywai:
jakijest zakres dostqpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
w jaki spos6b zostanq wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcq,
przy wykonywan iu zam6wienia,
jakiego charakteru stosunki bqdq tqczyty Wykonawcq z innym podmiotem,
jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bqdzie bral udzial przy
wykonywan i u zam6wien ia.

c)je2eli Wykonawca wykazujqc spefnienie warunk6w o kt6rych mowa w art. .22 ust.
L, polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach okre6lonych u art. 26 ust. 2b

ustawy Pzp a podmioty te bedq braty udziat w realizacji czq6ci zam6wienia
Zamawiajqcy 2qda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
oiwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postqpowania z powodu
niespelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. L ustawy Pzp
- zalqcznik nr 2b do SIWZ;

2. W celu wykazania spelnienia warunku udziatu w postqpowaniu dotyczqcego braku
podstaw do wykluczenia z postqpowania o udzielenie zam6wienia Wykonawcy
w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Pzp nale2y zlo2yc
nastqpujqce dokumenty w formie oryginalu lub kserokopii po5wiadczonych za

zgodnoSciq z oryginalem przez Wykonawcq lub osobq upowa2nionq z zachowaniem
sposobu reprezentacji :

a) oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postqpowania z powodu
spetnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - zalqcznik nr 2b
do SIWZ;
b) aktualny odpis z wfa6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o dziatalnoSci gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
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RADIO PIK S.A.

3.

4.

Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia

o arL24 ust. L pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze5niej ni2 6 miesiqcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.
c) aktualne zaSwiadczenie wfaSciwego Naczelnika Urzqdu Skarbowego oraz
wfaSciwego oddziafu Zakfadu Ubezpieczed Spofecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqcych, 2e Wykonawca nie zalega
z optacaniem podatk6w, oplat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
i spofeczne, lub zaSwiadcze6, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozto2enie na raty zalegtych ptatnoici lub wstrzymanie w catoSci
wykonania decyzji wfaSciwego organu * wystawionych nie wczeSniej ni2 3 miesiqce
przed uptywem terminu skladania ofert.
d)je2eli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 2.b. i. 2.c

sklada dokument lub d9okumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibq lub
m iejsce zamieszkan ia, potwierdzajqce odpowiedn io, 2e:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadfoSci, wystawione nie wcze6niej
ni2 6 miesiqcy przed upfywem terminu skfadania ofert.
- nie zalega z uiszczeniem optat, skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo 2e uzyskaf przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfo2enie na raty
zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji wlaSciwego
organu, wystawione nie wcze5niej ni2 3 miesiqce przed uptywem terminu
sktadania ofert.
e) Je2eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, o kt6rym Wykonawca ma
siedzibq lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa
powy2ej, zastqpuj siq je dokumentem zawierajqcym oiwiadczenie, w kt6rym okre6la
siq tak2e osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zto2one przed wtaSciwym

organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym
Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem
wystawion e z odpowiedniq datq wymagana dla tych dokument6w.

W celu potwierdzenia spetniania warunk6w udzialu w postQpowaniu dotyczqcego braku
podstaw do wykluczenia z postqpowania o udzielenie zam6wienia Wykonawcy
w okoliczno(ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz
z ofertq sktada listq podmiot6w nale2qcych do tej samej grupy kapitatowej albo
informacjq o tym, ze nie nale2y do grupy kapitalowej-zalqczniknrT do SIWZ.

W celu potwierdzenia do6wiadczenia Zamawiajqcy 2qda od Wykonawcy wykazu
wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ciqglych r6wnie2
wykonywanych, gt6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed

uplywem terminu sktadania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziafu

w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziafalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartoici, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz

kt6rych dostawy lub usfugi zostaty wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w, czy zostaty
wykonane lub sq wykonywane nale2ycie.

Oferty wsp6lne. Wykonawcy moga wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia (np.

konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spetniai nastqpujqce wymagania:
5.
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a) Wykonawcy ubiegajqcy siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia zobowiqzani sq do
ustanowienia pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postqpowaniu
i reprezentowania ich w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia
publicznego. Umocowanie mo2e wynikai z treici umowy konsorcjum lub zostai
przedto2one oddzielnie wraz z ofertq.
Uwaga: tre56 pelnomocnictwa powinna dokladnie okreSla6 zakres umocowania,
b) Wykonawcy, o kt6rych mowa w pkt. 4. a. skladajq wsp6lnie ofertq, przy czym:
- o6wiadczenia lub dokumenty wskazane w roz. Vll L powinny zostajq ztozone w taki
spos6b aby wskazaC 2e warunki udziatu w postqpowaniu Wykonawcy spelniajq
tqcznie (tzn. sktada co najmniej jeden z tych Wykonawc6w albo wszyscy ci
Wykonawcy wsp6lnie).
- oiwiadczenia lub dokumenty wskazane w roz. Vll.2. I Vll.3. muszq byi zto2one
osobno przez ka2dego z Wykonawc6w.
- oferta musi by6 podpisana w taki spos6b, by prawnie zobowiqzywala wszystkich
Wykonawc6w wystqpujqcych wsp6l n ie,

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bqdq wyfqcznie
z peinomocnikiem (liderem),
e) wypetniajqc formularz ofertowy, jak r6wnie2 inne dokumenty powotujqce siq na

,,WykonawcQ", w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy" nale2y wpisai dane
dotyczqce konsorcjum, a nie petnomocnika konsorcjum.

6. Podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji zam6wienia podwykonawcom,

Wykonawca zobowiqzany jest do wskazania u ofercie tej czq6ci zam6wienia,
kt6rej realizacje powierzy podwykonawcy - Zalqcznik nr 6 do SIWZ. W przypadku braku
takiego oiwiadczeni ZamawiajAcy uzna, 2e Wykonawca bqdzie realizowat zam6wienie
bez udziatu podwykonawc6w.

Vlll. Informacie o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz
przekazvwanie o5wiadczef i dokument6w oraz osobv upowainione do porozumiewania

sie z Wvkonawcami

Wnioski, zawiadomienia oraz informacje ZamawiajqcV oraz Wykonawcy przekazujq faxem
lub drogq elektronicznq. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Pzp zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna. Wymagane jest ka2dorazowe potwierdzenie otrzymanych informacji.
Forma pisemna zastrze2ona jest do ztozenia oferty wraz z zatqcznikami, w tym
o6wiadczef i dokument6w potwierdzajqcych spetnienie warunk6w udziatu
w postqpowaniu, oiwiadcze6 i dokument6w potwierdzajqcych spefnianie przez

oferowany przedmiot zam6wienia wymagari okreilonych przez zamawiajqcego oraz
petnomocnictw.
Wykonawca mo2e zwracai siq do Zamawiajqcego o wyjaSnienia tre5ci Specyfikacji

lstotnych Waru n k6w Zam6wienia.
Wykonawca mo2e zwrocic siq do Zamawiajqcego o wyja6nienie tre5ci Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia. Zamawiajqcy jest obowiqzany udzielid wyja5nieri
niezwtocznie, jednak nie p6lniej ni2:

t.

2.

3.

4.
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- na 2 dni przed upfywem terminu sktadania ofert - je2eli warto6i zam6wienia jest
mniejsza ni2 kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem 2e wniosek o wyja5nienie treici Specyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia wplynqt do Zamawiajqcego nie p6lniej ni2 do korica dnia, w kt6rym
upfywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

5. Je2eli wniosek o wyja6nienie treici Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia wpfynql
po uptywie terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych
wyjainiefi, Zamawiajqcy moze udzielii wyjaSnieri albo pozostawii wniosek bez
rozpoznania.

6. Przedfu2enie terminu skladania ofert nie wpfywa na bieg terminu sktadania wniosku,
o kt6rym mowa w pkt.4.

7. TreSi odpowiedzi bez wskazania ir6dta zapytania zostanie przekazana jednocze6nie

wszystkim Wykonawcom, kt6rym przekazano Specyfikacjq lstotnych Warunkach
Zam6wienia oraz zostanie udostqpniona na stronie internetowej Zamawiajqcego.

8. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skladania ofert,
Zamawiajqcy mo2e zmodyfikowa6 tre5i Specyfikacji lstotnych Warunkach Zam6wienia.

9. Dokonanq modyfikacjq Zamawiajqcy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom,
kt6rym przekazano Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia oraz zostanie
udostqpn iona na stron ie internetowej Zamawiajqcego.

W przypadku, gdy zmiana powodowa6 bqdzie koniecznoSi modyfikacji oferty, Zamawiajqcy
przedluzy termin sktadania ofert z uwzglqdnieniem czasu niezbqdnego do wprowadzenia tych
zmian w ofertach zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zam6wief publicznych.

9. Osoby do kontaktu:
- Michat Jqdryka, tel 52 3274L42,60869561-0

- Katarzyna Kliszewska, tel. 52 3274L56

lX. Wvmagania dotvczace wadium

Zamawiajqcy nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

X. Termin zwiazania oferta

Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwiqzania

ofertA Zamawiajqcy mo2e tylko raz zwr6cii siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na

przedfu2enie tego terminu o oznaczony okres, nie dtu2szy jednak ni2 60 dni.

Xl. Opis sposobu przvgotowania ofertv

L. Wykonawca ma prawo zlo2yc tylko jednq ofertq.
2. Tretizlo2onej oferty musi odpowiadai tre5ci SIWZ.

3. Zatqczniki do oferty nale2y zlo2yt w kolejno5ci wg formularza ofertowego stanowiqcego
zafqcznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zto2enie ofertv na formularzu o innei tre5ci iest
niedopuszczalne i spowoduie iei odrzucenie.

4. Oferta musi byi napisana w jqzyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub

innq trwatq i czytelnq technikq oraz podpisana przez osobq(y) upowa2nionq/ne do
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reprezentowania firmy na zewnqtrz i zaciqgania zobowiqzaf w wysoko6ci
odpowiadajqcej cenie oferty. Dokumenty potwierdzajqce spefnienie warunk6w udzialu
w postqpowaniu sporzqdzone w jqzyku obcym musza byi zfo2one wraz z ttumaczeniem
na jqzyk polski, po5wiadczonym przez Wykonawcq.

5. Oferta i zalqczniki do oferty (o6wiadczenia i dokumenty) musza byi podpisane przez

u powa2 n io n ego/ych przedstawici e la/l i Wyko n awcy.
a) w przypadku skladania dokument6w w formie kopii, musza one bv6
po5wiadczone za zgodnoSd z orvginalem przez upowa2nion(ego)ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy,

b) poSwiadczenie za zgodno6i z oryginafem winno byi sporzqdzone w spos6b
umo2liwiajqcy identyfikacjq podpisu (np. wraz z imiennq pieczqtkq osoby
po5wiadczajqcej kopiq dokumentu za zgodno5i z oryginalem),

c) w przypadku podpisywania oferty lub poSwiadczenia za zgodnoSi z oryginafem
kopii dokument6w przez osob(g)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, naleiv do ofertv dolaczv6 stosowne pelnomocnictwo.
Petnomocnictwo powinno byi przedstawione w formie oryginatu lub po6wiadczonej
notarialnie za zgodno6i z oryginalem kopii.

6. Zamawiajqcy zaleca, aby ka2da zapisana strona oferty (wrazz zatqcznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami.

7. Zamawiajqcy zaleca, aby oferta wraz z zafqcznikami byla zestawiona w spos6b
uniemozliwiajqcy jej samoistnq dekompletacjq (bez udzialu os6b trzecich) oraz
uniemozliwiajqcy zmianq jej zawartoici bez widocznych 5lad6w naruszenia, np. calq
ofertq Wykonawca mo2e przesznurowai, a korice sznurka trwale zabezpieczvc, zszyc

wszystkie strony oferty na co najmniej dwie zszywki itp.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek6cie oferty (w tym w zalqcznikach do oferty) muszq

byi parafowane (lub podpisane) wlasnorqcznie przez osob(e)y podpisujqc(q)e ofertq.
Parafka (podpis) winna by6 naniesiona w spos6b umo2liwiajqcy jej identyfikacjq.

9. Zamawiajqcy informuje, i2 zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zam6wieri publicznych
oferty skfadane w postqpowaniu o zam6wienie publiczne sq jawne i podlegajq
udostqpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicq
przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeSli

Wykonawca, nie p6lniej ni2 w terminie sktadania ofert, zastrzegl, ze nie mogE one byi
udostqpniane.
a) przez tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz. 21L z dnia 8
czerwca 1993 r. z poin. zm.) rozumie siq nieujawnione do wiadomo6ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne
informacje posiadajqce warto5i gospodarczq, co do kt6rych przedsiqbiorca podjqf
niezbqdne dzialania w celu zachowania ich poufno5ci, tzn. zastrzegf sktadajqc ofertq, i2

nie mogq one byi udostqpnione innym uczestnikom postqpowania,
b) stosowne zastrze2enie Wykonawca winien zto2yt na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cata oferta zostanie uiawniona na 2yczenie ka2dego uczestnika
postqpowania,
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c) Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrze2one jako tajemnica przedsiqbiorstwa byty
przez Wykonawcq zto2one w oddzielnej wewnetrznei kopercie z oznakowaniem
,,tajemnica przedsiqbiorstwa", lub spiqte (zszyte) oddzielnie od pozostafych, jawnych
element6w oferty,

d) Wykonawca w szczeg6lno6ci nie moie zastrzec informacji dotyczqcych ceny, terminu
wykonania zam6wienia, okresu gwarancji iwarunk6w pfatnoSci zawartych w ofercie.

e) udostqpnianie ofert odbywai siq bqdzie po zto2eniu pro6by skierowanej do kierownika
Zamawiajqcego.

L0. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty,
zzastrze2eniem art. 93 ust. 4 Prawo zam6wief publicznych,

Oferta musi byi zlo2ona w trwale zamkniqtym, nienaruszonym opakowaniu
z dopiskiem:

,,Usfuga sprzqtania pomieszczef Radia PiK S.A. w Bydgoszczy

iToruniu"
nie otwiera6 przed dniem 23 czerwca 2OL4 r., godz.14:00

11. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez WykonawcQ przed uptywem terminu do
skfadania ofert jest skuteczne, przy czym:
a) zmiany dotyczqce treSci oferty powinny byi przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam spos6b co oferta. Ponadto opakowanie, w kt6rym jest
przekazywana zmieniona oferta nale2y opatrzyi napisem ,,ZMIANA",
b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno byi opakowane i zaadresowane w ten
sam spos6b co oferta. Ponadto opakowanie, w kt6rym jest przekazywane to
powiadomienie nale2y opatrzy6 napisem,,WYCOFANlE".

12. Na ofertq sktadajq siq:

a) formularz oferty - zalqcznik nr 1 do SIWZ

b) o5wiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunk6w udziatu w postqpowaniu, o kt6rych
mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp - zalqcznik nr 2a do SIWZ;

c) dokument zawierajqc dow6d, zgodnie z art. 26 ust 2b Ustawy, ze Wykonawca bgdzie
dysponowaf zasobami do realizacji zam6wienia je2eli Wykonawca, wykazujqc spefnianie
warunk6w, bqdzie polegat na zasobach innych podmiot6w - je6li dotyczy;
d) oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunku udziafu w postqpowaniu, dotyczqcych

braku podstaw do wykluczenia, o kt6rych mowa w art.24 ust. L ust. Pzp- zalqcznik nr
2b do SIWZ;

e) aktualny odpis z wta5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub

ewidencji, wystawiony nie wcze5niej ni2 6 miesiqcy przed upfywem terminu skladania

ofert;
f) aktualne za5wiadczenie wfa5ciwego Naczelnika Urzqdu Skarbowego oraz wfa5ciwego
oddzialu Zaktadu Ubezpieczef Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spotecznego potwierdzajqcych, 2e Wykonawca nie zalega z optacaniem podatk6w, optat
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oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spofeczne, lub zaiwiadczefi, 2e uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozto2enie na raty zalegtych platno5ci
lub wstrzymanie w calo5ci wykonania decyzji wfa5ciwego organu - wystawionych nie
wcze5niej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu sktadania oferU
g) lista podmiot6w nale2qcych do tej samej grupy kapitatowej, co Wykonawca albo
informacja o tym, ze Wykonawca nie nale2y do grupy kapitaiowej - zalqcznik nr 7 do
SIWZ;

h) dokument okre(lajqcy zasadq reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, a je2eli Wykonawcq reprezentuje petnomocnik - tak2e petnomocnictwo,
okreSlajqce zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy;
i) je2eli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. e) i f) sktada
dokument lub dokumenty zgodnie z zasadq w pkt. Vll ppkt. 2 niniejszej Specyfikacji.
j) odpowiednio wypelniony formularz ,,zakres czqSci zam6wienia, kt6re wykonawca
zamierza powierzyi podwykonawcom", kt6ry stanowi - zalqcznik nr 5 do SIWZ;
k) polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy;
l) parafowany, wz6r umowy stanowiqcy zalqcznik nr 4 do SIWZ;
f) parafowane zalqczniki nr 3a i 3b do SIWZ;
m) parafowane potwierdzenie wykonania uslugi- zalqcznik nr 5 do SIWZ;
n ) referenc je /wykaz wykonanych ustug;

o) parafowana umowa najmu pomieszczeri gospodarczych i magazynowych
Zamawiajqcego - je6li dotyczy- zalqcznik nr 8 do SIWZ;

Xll. Mieisce itermin skladania i otwarcia ofert.

Oferty nale2y skfadai do dnia 23 czerwca 20L4 r. do godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiajqcego
w sekretariacie pod adresem 85-006 Bydgoszcz ul. Gdafska 48-50.

Oferty zostanq otwarte w dniu 23 czerwca 2OL4 r. o godz. 14:05 w siedzibie
Zamawiajqcego pok6j reprezentacyjny.

Xlll. Opis sposobu obliczania cenv

7. Rozpatrywana bqdzie cena brutto za sprzqtanie Lm2 powierzchni na miesiqc.

CatoSciowy miesiqczny koszt uslugi bqdzie stanowil iloczyn zaoferowanej ceny za Lm2
i cafkowitej powierzchni podlegajqcej sprzqtaniu okreSlonej w zatqczniku nr 3b niniejszej

SIWZ. Cena oferty musi uwzglqdniai wszystkie zobowi4zania, musi byi podana w ztotych
polskich niezale2nie od wchodzqcych w jej sklad element6w, cyfrowo /z doktadnoSciq do
dw6ch miejsc po przecinku/ i stownie, z wyodrqbnieniem stawki procentowej i warto5ci

L.

2.
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Wykonawca powinien wkalkulowai w cenq ofertowq (brutto) wszystkie jej sktadniki
w tym koszt zakup6w Srodk6w imaterialow czyszczqcych, koszt zakup6w materiaf6w
higienicznych, wynagrodzenia os6b wykonujqcych bezpo5rednio ustugq sprzqtania,
a tak2e ryzyko wynikajqce z okolicznoSci, kt6rych nie mo2na byto przewidziei w chwili
zawierania umowy. Obliczona w ten spos6b cena oferty stanowi6 bqdzie wynagrodzenie
Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy bqdzie wynagrodzeniem ryczaftowym
w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego co oznacza,2e nie bqdzie on m6gl 2qdac
podwy2szenia wynagrodzenia okreSlonego w ofercie w zwiqzku z konieczno6ciq
wykonania prac, kt6rych nie przewidziaf sporzqdzajqc ofertq.

2. Cena za przedmiot zam6wienia mo2e byi tylko jedna, nie dopuszcza siq wariantowo5ci
cen.

3. Cena nie ulega zmianie przez okres wa2noSci oferty (zwiqzania) oraz okres realizacji
(wykonania) zam6wienia.

4. W formularzu ofertowym Wykonawca musi wpisai ceny dla wszystkich pozycji.

5. Dla por6wnania ofert Zamawiajqcy przyjmuje cenq brutto obejmujqcq podatek od
towar6w i ustug (VAT).

6. Jedynq i wiq2qcq dla Wykonawcy i Zamawiajqcego jest cena wynikajqca ze zfo2onego
przez Wykonawcq formularza ofertowego.

XlV. Opis krvteri6w, kt6rvmi Zamawiaiacv bedzie sie kierowal przv wvborze naikorzvstnieiszei
ofertv. wraz z podaniem znaczenia tvch krvteri6w i sposobu ocenv ofert

L. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bqdzie siq kierowat kryterium ceny
brutto za realizacjq przedmiotu zam6wienia obliczonej przez Wykonawcq zgodnie
z obowiqzujacymi przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu ofertowym" - zalqcznik
nr 1do SIWZ.

2. Tamawiajqc za najkorzystniejszq uzna ofertq, kt6ra nie podlega odrzuceniu oraz uzyska

najwiqkszq liczbq punkt6w przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
3. Maksymalna liczba punkt6w w kryterium r6wna jest okre6lonej wadze kryterium w %.

4. Przyznawanie iloici punkt6w poszczeg6lnym ofertom odbywai siq bqdzie wg
nastqpujqcych zasad:

najni2sza cena spoirhd ocenianych ofert
C : Iiczba punkt6w rozpatrlwanej oferty ---- x 100 pkt

cena oferty ocenionej

XV. Informacie o formalnoSciach iakie powinnv zostal dopelnione po wvborze
naikorzvstnieiszei ofertv w celu zawarcia umowv w sprawie zam6wienia publicznego

Przed zawarciem umowy Wykonawca bqdzie zobowiqzany do
miesiqcznego harmonogramu zadafi wraz z przedstawieniem
wykonywaly usfugq w ka2dym sprzqtanym obiekcie.

W przypadku gdy prace bqdq wykonywaty osoby o znacznym

niepelnosprawno6ci Wykonawca zobowiqzany jest r6wnie2 do

z0-261-07-20L4

ustalenia z TamawiajEcym
wykazu os6b, kt6re bqdq

lub umiarkowanym stopniu
przedstawienia wykazu (dla

Strona 14



RADIO PIK S.A. Specyfi kacja lstotnych Wa ru nk6w Zam6wienia

ka2dego obiektu) opiekun6w bqdi os6b, Swiadczqcych pomoc w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia L997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
os6b n iepetnosprawnych.

XVl. Udzielenie zam6wienia

L. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre6lonym w Ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i zostala oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o zam6wieniu i Specyfikacji
lstotnych Wa ru n k6w Za m6wien ia kryteria wybo ru.
O odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajqcy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w przedmiotowym postqpowaniu,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zamie5ci informacje,
okreSlone u art. 92 ust. L pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
na wtasnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na ,,tablicy ogtoszed".
Zamawiajqcy zawrze umowq w sprawie zam6wienia publicznego w terminie nie kr6tszym
ni2 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem.

5. Zamawiajqcy mo2e zawrzef umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed upfywem
5-dniowego terminu, je2eli w postqpowaniu zostanie zlozona tylko jedna oferta.

XVll. Wvmagania dotvczace naleivtego wvkonania umowv

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

XVlll. lstotne postanowienia umowv

L. Zamawiajqcy wymaga zawarcia umowy zgodnie z wzorem stanowiqcym zafqcznik nr 4
do niniejszej SIWZ.

2.Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo5i zmiany umowy w zakresie:

1) terminu realizacji zam6wienia jedynie jeSli wynikai to bqdzie z okoliczno6ci
o charakterze obiektywnym, kt6rych nie mo2na bylo przewidziei w chwili skfadania

oferty w szczeg6lno6ci :

a) wystqpienie sify wy2szej, kt6rej dzialanie uniemo2liwito terminowq realizacjq
przedmiotu zam6wienia, dziatanie sily wy2szej rozumiane jest jako wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnqtrznym, niemo2liwe do
przewidzenia, takie jak katastrofy, po2ary, powodzie, wybuchy, ataki
terrorystyczne, niepokoje spoteczne, strajki, z wyjqtkiem strajku u Wykonawcy
dziafania wojenne.,
b) przedtu2ajqcej siQ niezale2nej od Wykonawcy procedury udzielenia
niniejszego zam6wienia np. w zwiqzku z ewentualnym odwofaniem,

2) sposobu platno5ci z tytutu realizacji przedmiotu zam6wienia je5li wynikai to bqdzie
z okoliczno5ci o charakterze obiektywnym, kt6rych nie mo2na byfo przewidziei w chwili
skfadania oferty w szczeg6lno5ci zmiany terminu realizacji przedmiotu zam6wienia.
3) Zmiany wysoko5ci wynagrodzenia brutto je6li wynikai to bqdzie ze zmiany

2.

4.

z0-26r-07-201.4 Strona 15
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obowiqzujqcej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT

wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bqdl zwiqkszone w stosunku
odpowiednim do zmiany wysoko5ci podatku VAT (wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j.
bez podatku VAT)jest niezmienne.)
4) Wszelkie zmiany umowy wymagajq obop6lnej zgody stron.

XlX. Pouczenie o Srodkach ochronv prawnei przvsfuguiacvch Wvkonawcv w toku
postepowania o udzielenie zam6wienia

1.. Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponieSi szkodq w wyniku naruszenia przez

Zamawiajqcego przepis6w ustawy Prawo zam6wieri publicznych, na podstawie art. 180
ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2OL3 r. nr
907,984, LO47 i L473 orazz2OL4r. poz.423l przysluguje odwotanie wylqcznie wobec
czynnoSci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunk6w udziatu w postqpowaniu;
2)wykluczenia odwotujqcego z postQpowania o udzielenie zam6wienia
3) od rzucen ia oferty odwolujqcego.

2. Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp moZe w terminie przewianym do
wniesienia odwofania poinformowai Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynno6ci podjqtej przez niego lub zaniechaniu czynno5ci, do kt6rej jest on zobowiqzany
na podstawie ustawy, na kt6re nie przysfuguje odwofanie.

Zafqcznik nr 1*
Zafqcznik nr 2a -
Zalqcznik nr 2b -

Zalqcznik nr 3a -
Zalqcznik nr 3b -

Zalqcznik nr 4 -
Zafqcznik nr 5 -

Zafqcznik nr 6 -

ZalqczniknrT -
Zafqcznik nr 8 -

Zalqcznik nr 9 -

Zalqcznik nr 10 -

Zalaczniki do Specvfikacii lstotnvch Warunk6w Zam6wienia:

Formularz ofertowy
OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udziafu w postqpowaniu;
O(wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu

niespefnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. L ustawy Prawo
zam6wief publicznych
Wykaz pomieszczeri - rzut
Wykaz powierzchni do sprzqtania i powierzchni okien
Wz6r umowy
Potwierdzen ie wykonan ia u mowy
Zakres rzeczowy ustug powierzonych do wykonania podwykonawcom

Lista podmiot6w nale2qcych do tej samej grupy kapitalowej
Umowa najmu pomieszczefi

I nstru kcja czyszczen ia wykladzin Flotex

lnstrukcja czyszczenia i konserwacji mebli w gabinecie Prezesa Zarzqdu.

zo-26L-07-20L4 Strona 16



RADIO Pf K S.A. Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia ZO-261-O7-2OL4

Zalqcznik nr 1do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotvczace Wvkonawcv:

Nazwa

Siedziba

Numer tel./fax

REGON

NtP..............

Dane dotvczace Zamawiaiacego :

Polskie Radio - Regionalna Rozglofnia w Bydgoszczy

,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Sp6fka Akcyjna
ul. Gdafska 48-50
85-006 Bydgoszcz

Odpowiadajqc na ogloszenie w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwq:

usfuga sprzqtania pomieszczef Radia PiK S.A. w Bydgoszczy
iToruniu

L Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia na nastqpujqcych zasadach:

Warto6i brutto slownie za calo5i zam6wienia:

OSwiadczamy, 2e wykonywai bqdziemy przedmiot zam6wienia w terminie od 1- sierpnia 2014 roku
do 31 lipca 2018 roku

2. O5wiadczamy,2e:
a) w cenie oferty zostaly uwzglqdnione wszystkie koszty wykonania zam6wienia,
b) oferujemy warunki pfatno6ci na nastqpujEcych zasadach: termin platnoSci wskazany

w zalqczniku nr 4 do SIWZ (Umowa - projekt),
c) zapoznali5my siq z postanowieniami SIWZ w tym wskazanymi w zafqcznikach do SIWZ

i nie wnosimy w stosunku do nich 2adnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty
podpiszemy umowe na warunkach okre5lonych w SIWZ i projekcie umowy w terminie
zaproponowanym przez Zamawiajqcego nie p62niej jednak ni2 do korica okresu zwiqzania
ofertq.

Nazwa zadania
Stawka
podatku

VAT

Cena za 1
grupe

pomieszczef
z{m2lm-c

Cenaza 2
grupe

pomieszczef
zllm2lm-c

Cena za 3
grupq

pomieszczef
zllm2lm-c

Cena za

sprzqtanie
taras6w

zlm2lm-c

cena
ryczaftowa

za l miesiqc
sprzqtania

brutto

Usluga sprzatania
pomieszczefi Radia PiK

s.A.
w Bydgoszczy i Toruniu
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RADIO PIK S.A. Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia zo-26L-07-20L4
3. Zostali6my poinformowani, 2e mo2emy wydzielid z oferty informacje stanowiqce tajemnicq

przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie byfy one udostqpnione innym uczestnikom
postqpowania.
Integralnq czqSciq oferty sq :

1) aktualny odpis z wla6ciwego rejestru je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru
wystawiony nie wczeSniej ni2 6 miesiecv przed upfywem terminu skladania ofert ($ L ust.
1 pkt 2 rozporzqdzenia),

2l o5wiadczenie Wykonawcy o spefnieniu warunk6w udziafu w postQpowaniu z art. 22
Prawa zam6wieri publicznych znajdujqce siq w zafqczniku nr 2a do SIWZ,

3) o6wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia
warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zam6wiei publicznych
znajdujqce siq w zalqczniku nr 2b do SIWZ,

4l aktualne zaSwiadczenie wfaSciwego Naczelnika Urzqdu Skarbowego oraz
wta5ciwego oddziatu Zakfadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajqcych, 2e Wykonawca nie zalega

z opfacaniem podatk6w, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
i spoteczne, lub za5wiadcze6, 2e uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozfo2enie na raty zalegtych ptatno6ci lub wstrzymanie w cato5ci

wykonania decyzji wtaSciwego organu - wystawionych nie wcze5niej ni2 3

miesiqce przed uplywem terminu skfadania oferU
5) wykaz wykonanych lub wykonywanych usfug wraz z potwierdzeniem ich prawidfowej

realizacji (np. referencje),
6) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnoSci cywilnej,
7) parafowane zafqczniki nr 3a i 3b do niniejszej SIWZ;

8) dokumenty potwierdzajqce posiadanie uprawnie6/pefnomocnictw os6b przystqpujqcych

do postqpowania o zam6wienie, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych

dokument6w rejestrowych,
9) pisemne zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych

zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia - jeSlidotyczy,

1,0) parafowany wz6r umowy - zalqcznik nr 4 do SIWZ,

11) potwierdzenie wykonania uslugi- zalqcznik nr 5 do SIWZ,

12) wykaz zakresu rzeczowego uslug, kt6re Wykonawca zamierza powierzyi
podwykonawcom - zafqcznik nr 6 do niniejszej SIWZ,

13) Lista podmiot6w nale2qcych do tej samej grupy kapitalowej - zafqcznik nr 7 do SIWZ,

14) Umowa najmu pomieszczed - je6li dotyczy - zalqcznik nr 8 do SIWZ,

15) inne................

Zamierzamy / Nie zamierzamy (niepotrzebne skreiliQ wynajqi od Zamawiajqcego
pomieszczenia:

a) pomieszczenie gospodarcze na ll piqtrze budynku nr 48 (mo2liwo5i przeznaczenia np.

na magazyn narzqdzi i sprzqtu, szatni),

b) pomieszczenie magazynowe na I pietrze budynku 48 (wysoko3i 1 metr),

c) szafa w pomieszczeniu na I piqtrze budynku nr 50.

5.

Miejscowo3i idata:



RAD|O PIK S.A. Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia ZO-26L-07-20L4

Zalqcznik nr 2a do SIWZ.

(pieczqi adresowa firmy Oferenta)

o5wnoczrrure o speuunruru weRurur6w uozrRtu w postEpownrutu

Przystqpujqc do postqpowania w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego na:

usluge sprzetania pomieszczefi Radia PiK S.A. w Bydgoszczy
i Toruniu (znak sprawy ZO-26L-O7 -20t4l

O5wiadczamy,2e:
o. posiadom/y uprawnienio do wykonywanio okreilonej dzialalnoici lub

czynnoici, jeieli przepisy prowa nakladajq obowiqzek ich posiadanio;
b. posiadam/y wiedzq i doiwiodczenie;
c. dysponujq/emy odpowiednim potencjolem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonanio zamiwienia;
d. spelniomy warunki dotyczqce sytuacji ekonomicznej ifinonsowej.

Na ka2de 2qdanie dostarczymy niezwlocznie odpowiednie dokumenty potwierdzajqce
prawdziwo6d danych zawartych w oiwiadczeniu.

MiejscowoSi i data:

lmiq, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



RADIO PIK S.A. SpecyfikacjalstotnychWarunk6wZam6wienia ZO-261-07-2OL4

Zatqcznik nr 2b do S.l.W.Z.

(pieczqi adresowa firmy Oferenta)

A W ART.24 UST. 1 USTAWY

Przystqpujqc do postqpowania w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego na:

usluge sprzetania pomieszczefi Radia PiK S.A. w Bydgoszczy
i Toruniu (znak sprawy ZO-26L-07-2OL4l

O6wiadczamy, ie brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunk6w,
o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zam6wieri publicznych

Na ka2de 2qdanie dostarczymy niezwfocznie odpowiednie dokumenty potwierdzajqce
prawdziwo6i danych zawartych w oiwiadczeniu.

Miejscowoii i data:

lmiq, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

oSwnoczeNtg o eRAru poostlw oo wyrluczrrurR z powoou rurgsprff{teNtR

PUBLICZNYCH



Radio PiK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia z:0,-26r47-20t4
Zalqcznik nr 3a do SIUIIZ

wykaz powienchni pomieszczef

Budynek 48 piwnica
UL. GDANSKA

Zamaitajqcy zastrzeg4 2e po
zakofrczentu remonfu, k16re jest
przewidziane na listopad br.
nast4pi zmiana przeznaczeria
czgfici pomieszczef
magazynowych tej piwnicy na
pomieszczenia biurowe
i zwigkszy sig czgstotliwoSd ich
sprz4tana.

\-i=ttr7

wffi
LEGENDAr
I
r

OBSZARY SPRZATANE
CODZIENNIE
GRUPA 1

OBSZARY SPRZATANE
DWA RAZYW TYGODNIU
GRUPA 2

OBSZARY SPRZATANE
CZTERY RAZYW ROKU
GRUPA 3

POMIESZCZENIA / SKRYTKI
DO frrr/NAJECIA

OKNA MYTE
TRZY RAZYW ROKU

ZNAK SP RAWY z.o,-26t-07 -20t4



Radio PiK S.A. Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zamriwienia zo-26t-o7-20t4
Zalqcznik nr 3a do SllllZ

wykaz powierzchni pomieszczef

Budynek 48 parter

UL. GDANSKA

ZNAK SP RAWY ZO-26L-O7 -2014



Radio PiK S.A. Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia 2O-261-07-2014

Zalqcznik nr 3a do SllllZ
wykaz powierzchni pomieszczef

Budynek 48 I pigtro

UL. GDANSKA

ZNAK SPRAWY ZO-26L-O7 -20L4



Radio PiK S.A. Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia zo-26t-o7-20t4
Zalqcznik nr 3a do SllltZ

wykaz powierzchni pomieszczefi

Budynek 48 ll pigtro

UL. GDANSKA

ZNAK S P RAWY ZO-26L-O7 -20t4



Radio PiK S.A. Specyfikacja lstotnych Waru nk6w Zam6wienia zo-26L47-20t4
Zafqcznik nr 3a do SllltZ

wykaz powierzchni pomieszczef

Budynek 50 piwnica

UL. GDANSKA

ROZDZIELNIA
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f

ZNAK SPRAWY ZO-26L.O7 -2OT4



Radio PiK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia zo-26t-o7-2014
Zalqcznik nr 3a do SlllllZ

wykaz powierzchni pomieszczefi

Budynek 50 parter

UL. GDANSKA
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ZNAK SPRAWY 20'-261,-07 -20tl



Radio PiK S.A. Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia z.0,-261.07-2014

Zalqcznik nr 3a do SIUIZ
wykaz powierzchni pomieszczef

Budynek 50 I pigtro

UL. GDANSKA
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Budynek 50 ll pigtro

Zalqcznik nr 3a do SltllZ
wykaz powienchni pomieszczef

UL. GDANSKA
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Radio PiK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia z.0,-261-07-20t4

Zalqcznik nr 3a do SIWZ
wykaz powierzchni pomieszczefi

Budynek gospodarczy - Gdanska 48

ZNAK SPRAWY ZO-26L-O7 -201[ 10



Radio PiK S.A. Specyfi kacja lstotnych Warunkriw Zam6wienia z.0,-26r-07-20t4

Zalqcznik nr 3a do SIWZ
wykaz powierzchni pomieszczef

Torufi ul, Pod Knywq We2q 10

ZNAK SPRAWY z:0-261-07 -20t4 LL
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Zafqcznik nr 3b do SIWZ
wykaz powierzchni do sprzqtania iokien

Wvkaz powierzchni do sprzatania

Loka lizacja

Powierzchnia do
sprzatania

codziennie [m2]
(grupa 1)

Powierzchnia do
sprzqtania dwa

raz

w tygodniu [m2]
(grupa 2)

Powierzchnla do
sprzqtania w

miarg potrzeb, nie
rzadziej ni| razw

miesiqcu Im2]
(grupa 3)

Powierzchnia
taras6w

lm2l
(grupa 4)

ul. Gdafska 485-50
85-006 Bydgoszcz

625,r t233,8 554,9
95

ul. Pod Krzywq Wieiq
L0/t-2

87-100 Toruri
0 1_15,5 0 0

SUMA 625,1 L349,3 554,9 95

Oznaczenie kolorem
w zalqczniku nr 3a do

SIWZ

czerwony niebieski zielony zielony

Calkowita powierzchnia do sprzqtania wynosa 2529,l m2 + 95m2 taras6w.

Wvkaz powierzchni okien

Calkowita powierzchnia okien do mycia 3O9,6 m2

Lokalizacja CzqstotliwoSi mycia
Okna scalone lub

jednoszybowe

lm2l

Okna skrzynkowe
(dwie szyby) [m2]

Okna

d2wiqkoszczelne
(trzy szyby)

Im2l

ul. Gdafiska 485-50
85-006 Bydgoszcz

- raz w roku 22,2 5,5 0,0

dwa razv w roku r12,6 60,0 35,5

- trzv razv w roku 4,8 49,4 0,0

ul. Pod Krzywq

Wieiq I0/I-2
87-100 Torui

-dwa razy w roku 19,50 0,0 0,0
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Zalqcznik nr 4 do SIWZ

Wz6r umowy

Umowa nr...........120t4

zawarta w dniu ... w Bydgoszczy pomiqdzy:

Polskim Radiem - Regionalnq RozgfoSniq w Bydgoszczy,,Polskim Radiem Pomorza i Kujaw"
S.A. ul. Gdafska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, wpisanq do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego
Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym w Bydgoszczy Xlll Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 183992, NIP 554-03-L5-293, kapital
zakfadowy i wpfacony 703.900,002f, sktad Zarzqdu: Michat Jagodzifiski - Prezes Tarzqdu,

reprezentowana przez:

,*rnU w dalszej czq5ci umowy,,ZamawiajQcym"
a

z siedzibq w ............. wpisanq do rejestru
przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ..................., NIP

...., kapitaf zaktadowy , (sklad Tarzqdu - dla S.A.) reprezentowanq
przezi

zwanQ w dalszej czq3ci umowy,,Wykonawcq".

5r
Po dokonaniu przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w postqpowaniu o
zam6wienie publiczne o znaku ZO-261-07-2Ot4, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach okre6lonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 907, 984, IO47 i L473 oraz z 2OL4 r.
poz. 423) Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Swiadczenie
usfug w zakresie codziennego sprzqtania pomieszczef zamawiajqcego w obiektach
wymienionych w zafqczniku nr 1 do niniejszej umowy.

Zakres przedmiotowy ustugi zostat przedstawiony w rozdziale lll SIWZ.

Ustugi winny byi 6wiadczone z zastosowaniem 6rodk6w chemii profesjonalnej.

5z

Na ustugi wymienione w zatqczniku nr 1 bqdzie obowiqzywata cena jednostkowa brutto
zawarta w ofercie zlo2onej przez Wykonawcq w dniu w wysokoSci:
..............2t brutto/m2/m-c.

Calo6ciowy miesiqczny koszt ustugi stanowi iloczyn: ceny jednostkowej brutto za !m2
i powierzchni podlegajqcej sprzqtaniu tj. 2529,3 m2.

L.

2.

2.

3.

1.

2.
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3. Ceny skladowe za sprzqtanie pomieszczeri w podziale na grupy:

a) grupa L ............, ...... zUm2/m-c; bl grupa 2 .........., .... zl/m2/m-c; c) grupa 3
.... zt/m2/m-c d) tarasy .... zl/mz/m-c;

Cena obejmuje wynagrodzenie pracownik6w Swiadczqcych uslugq, Srodki czysto6ci
i higieny, narzqdzia potrzebne do wykonywania tego rodzaju ustug, koszty dojazdu oraz
wszelkie inne koszty zwiqzane z realizacjq zam6wienia.

Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo5i zmian wielko6ci powierzchni przeznaczonej do
sprzqtania w przypadku wystqpienia zmian struktury i organizacji Zamawiajqcego.
Zmiana zakresu wielkoici powierzchni przeznaczonej do sprzqtania wiq2e Wykonawcq
z chwi lq otrzym a n ia o6wiadczenia Zam awiajqcego.

W przypadku udzielenia Wykonawcy zam6wier{ dodatkowych na podstawie art. 67 ust.
1 pkt. 6) Ustawy Prawo zam6wieri publicznych, Wykonawcq na zobowiqzuje siq do ich

wykonania na warunkach okreSlonych w niniejszej umowie i zgodnie ze stawkq
okre6lonq w pkt. 1 i 3 niniejszego paragrafu.

9g

Usluga sprzqtania bqdzie wykonywana we wszystkie dni tygodnia w godzinach ustalonych
z Kierownikiem Biura Organizacji i Zarzqdzania zamawiajqcego lub osobq przez niego
wyznaczonE.

9+

W ka2dy poniedzialek osoba wyznaczona przez Wykonawcq zobowiqzana jest
przedto2yi do zatwierdzenia Kierownikowi sprzqtanego obiektu lub wyznaczonemu
przez niego pracownikowi raport z wykonanych poprzedniego czynno6ci czynno6ci
zgodnie z wymogami SIWZ.

Odbioru jako3ciowego ustug dokonuje Kierownik Biura Organizacji i Zarzqdzania lub
upowa2niony przez niego pracownik, na podstawie przekazanej dokumentacji oraz
wlasnej obserwacji, co dokumentuje w formie pisemnej wystawiajqc co miesiqc

,,potwierdzenie wykonania ustugi sprzqtania", kt6re stanowi zafqcznik do faktury (wz6r
potwierdzenia - zafqcznik nr 5 do SIWZ).

Potwierdzenie wykonania ustugi bqdzie wystawione w oparciu o raporty tygodniowe o
kt6rych mowa w pkt. 1.

9s
Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownq w wysoko5ci:

al 0,5% warto5ci kwoty nale2nej za sprzqtanie w danym obiekcie - nie mniej ni2 50 zl
- za kaidq nienaleiycie wykonanq w danym dniu czynnoSi wyszczeg6lnionq w roz.
lll pkt. 1 a,b,c,d,e SIWZ.

bl 0,5% wartofci kwoty nale2nej za sprzqtanie w danym obiekcie- nie mniej ni2 50 zt -
za ka2dq nienale2ycie wykonanq w danym tygodniu czynno5d wyszczeg6lnionq w
roz. lll pkt. 1f ,g,h,i,j SIWZ.
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c) LOo/o warto,6ci miesiqcznej kwoty naleinej za sprzatanie w danym obiekcie - nie
mniej ni2 25O zl - za nienale2ycie wykonanq w danym okresie rozliczeniowym
czynnoS6 wyszczeg6lnionq w roz. lll pkt. 1. k,l,m SIWZ.

dl 1% wartoici kwoty nale2nej za sprzatanie w danym obiekcie - nie mniej ni2 100 zf -
za ka2dq niewykonanq w danym dniu czynno3i wyszczeg6lnionq w roz. ltl pkt. 1
a,b,c,d,e SIWZ.

el Lo/o wartofici kwoty naleinej za sprzAtanie w danym obiekcie - nie mniej ni2 100 zt -

za ka2dq niewykonanq w danym tygodniu czynno6i wyszczeg6lnionq w roz. lll pkt.
tf ,g,h,i,j SIWZ.

fl 20%warto5ci kwoty nale2nej za sprzqtanie w danym obiekcie - nie mniej ni2 500 zf
- za niewykonanq w danym okresie rozliczeniowym czynnoSi wyszczeg6lnionq
w roz. lll pkt. 1k,l,m SIWZ.

2. Zaptata kar umownych mo2e nastqpid przez potrqcenie nale2nej kary z wynagrodzenia
nale2nego Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie.

9s
t. Nie nalicza siQ kar umownych, gdy niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie

przedmiotowych uslug spowodowane jest okoliczno6ciami za kt6re Wykonawca nie
odpowiada takie jak: zakf6cenia w dostawie energii elektrycznej, dostawie wody
i innych sytuacjach awaryjnych, pod warunkiem okre6lonym w pkt. 2.

2. Sytuacje o kt6rych mowa w pkt 1sq odnotowywane w dokumentacji za dany okres.

9z

L. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcych, 2e wykonanie umowy
nie le2y w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajqcy mo2e odstqpid od umowy w terminie 30 dni od powziqcia
wiadomoici o tych okolicznoSciach.

2. Umowa mo2e zosta6 rozwiqzana przez Tamawiajqcego w trybie natychmiastowym
w przypadku:

al zaprzestania przez Wykonawcq wykonywania obowiqzk6w wynikajqcych
z niniejszej umowy w co najmniej jednej lokalizacji,

bl powtarzajqcych siq sytuacji nienale2ytego wykonania lub niewykonania ustugi, po
uprzednim 2- krotnym upomnieniu Wykonawcy, kt6re zostanie przekazane

osobi6cie, faksem lub pocztq elektronicznq,

cl Wykonawca nie potwierdzil faktu posiadania aktualnego ubezpieczenia
odpowiedzialnoScicywilnej, o kt6rej mowa w $8 umowy.

9s
1. Wykonawca oiwiadcza,2e przyjmuje pelnq odpowiedzialno6i za wypadki przy pracy

spowodowane niezachowaniem ostroinoici lub dziataniem niezgodnym
z obowiqzujqcymi przepisami BHP.
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Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonujacym pracQ
wynikajqcq z niniejszego zam6wienia odpowiednich ubraf stu2bowych
i identyfikator6w ze zdjqciem.

Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnoSd za wszelkie szkody wyrzqdzone
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub dzialaniem izaniechaniem os6b, kt6rym
na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej powierzy wykonanie umowy lub jej
czq6ci.

Wykonawca zobowiqzuje siq posiada6 ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej za

wszelkie szkody moggce wystqpii w zwiqzku z wykonywaniem umowy na kwotq
minimum 100.000,00 zt i utrzymywai ubezpieczenie na tych samych warunkach
(z zapewnieniem wymaganej kwoty) przez caly okres trwania umowy.

$g

1. Wynagrodzenie za wykonanq ustugq ptatne bqdzie przelewem w terminie 21 dni od
dnia dostarczenia faktury VAT wraz z pisemnymi ,,potwierdzeniami wykonania ustugi
sprzqtania" przez Wykonawcq.

2. W przypadku nieterminowego regulowania nale2no5ci przez Zamawiajqcego,
Wykonawca mo2e obciqiyi Zamawiajqcego ustawowym odsetkami.

910

W ramach wynagrodzenia okreilonego w 52 Wykonawca dostarczy na bie2qco Srodki
czystoSci i higieniczne (tj. mydfo w pfynie, papier toaletowy, kostki i szczotki do WC, worki na
wszystkie kategorie odpad6w) do toalet i innych pomieszczefi. Wykonawca zobowiqzany
bqdzie do uzupetnienia brakujqcych i zniszczonych dozownik6w Srodk6w higieny,
stanowiqcych wtasnoSi Zamawiajqcego. Wykonawca odpowiada za utrzymanie stanu
i lo(ciowego i fu n kcjona I nego dozown ik6w Srod k6w higieny.

9n
Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony tj. od 1 sierpnia 2Ot4 r. do 3L lipca 20L8 r.

912

Zamawiajqcy przewiduje moiliwo5i wynajqcia Wykonawcy pomieszczeri na potrzeby
magazynowania rzeczy niezbqdnych dla wykonania uslugi na warunkach okreSlonych w
odrqbnej umowie.

913

1. Wykonawca o6wiadcza, 2e zobowiqzuje siq do zachowania w tajemnicy, w stosunku
do os6b trzecich, wszelkich informacji dotyczqcych Zleceniodawcy, kt6rych ujawnienie
mogfoby go narazii na szkodq, z wylqczeniem informacji, kt6re sq publicznie dostqpne
bez naruszenia zobowiqzania do zachowania poufno5ci lub informacji, kt6re
podlegatyby ujawnieniu na 2qdanie uprawnionych os6b lub organ6w.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno6d za ujawnienie lub wykorzystanie w jakikolwiek
spos6b, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, informacji objqtych ochronq
na podstawie ustawyz dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.
z 2OO2r.,Nr 101, poz. 926 ze zm.) , ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.L228l.
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514

Wszelkie zmiany umowy wymagajq dla swej wa2noici formy pisemnej w postaci aneksu
z wyjqtkiem przypadk6w opisanych w 5 2 ust. 4.

5ls
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowA majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zam6wieri pu blicznych oraz Kodeksu cywilnego.

9rs
Sprawy sporne bqdq rozstrzygane przez wta6ciwe rzeczowo sqdy w Bydgoszczy.

517

Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla
ka2dej ze stron.

918

Zafqczniki do umowy ijej integralnq czq6d stanowiq nastqpujqce dokumenty:
1) zalqczniki nr 1- zatqcznik nr 3a i 3b do S.|.W.Z.
2) Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia,
3)Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ

Radio PiK S.A. Bydgoszcz,
ul. Gdadska 48-50
85-006 Bydgoszcz

Potwierdzenie wykonania usfugi sprzqtania

Potwierdzam wykonanie sprzqtania w pomieszczeniach Radia PiK S.A. w miesiqcu
... i otrzymanie wymaganej dokumentacji.

Zastrze2e(r n ie wnoszq.

Wnoszq nastqpujqce zastrze2enia *

Uchybienia wystqpity w nastqpujqcych dniach

zostaty/n ie zostaly n iezwtocznie usun iqte *

Uwagi

* - niepotrzebne skreilit

Podpis Kierownika Biura

Organizacji i Zarzqdzania lub osoby
wyznaczonej
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Zalqcznik nr 6 do S.I.W.Z.

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowoSd idata)

ZAKRES RzEczowy czESC zem6wrenrn

POWIERZONYCH DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

Zamierzam/Nie zamierzam* powierzyi wykonania czQ6ci zam6wienia
podwykonawcom

L.p. Opis czq6ci zam6wienia

{podpis upefnomocnionego(nych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreSli6

Uwaga!
Wykonawca wypelnia tabelq jedynie w wypadku powierzenia wykonania czqSci zam6wienia
podwykonawcom.
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Zafqcznik nr 7 do SIWZ

LISTA PODMIOT6W

NALE2ACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITATOWEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przystqpujqc do postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego przeprowadzanego

w trybie przetargu nieograniczonego na: usfugq sprzqtania pomieszczef Radia PiK S.A. w Bydgoszczy

i Toruniu - o6wiadczam, 2e podmiot kt6ry reprezentujq:

1. nie nale2y do grupy kapitafowej, o kt6rej mowa w art.24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01 .2004 r. -
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2Ot3 r. poz. 907 , 984, 1047 ,1473 oraz z 2O1,4 r.poz.423lx .

2. naleiy do grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.0t.20O4 r.-
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2O!3 r. poz.9O7 ,984, tO47 ,1473, oraz z 2014 r.poz.423\*

w kt6rej sklad wchodzq poni2sze podmioty*

1) .................

2) .................

3) ...........

4) ................

s) .................

6) .................

7) ................

* niewldiciwe skreilid

Wykonawco
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Tatqcznik nr 8 do SIWZ

Wz6r - Umowa najmu

zawarta w dniu .. ... .2014 roku w Bydgoszczy pomiqdzy :

Polskim Radiem Regionalnq Rozglo6niq w Bydgoszczy,,Polskim Radiem Pomorza i Kujaw" SA, ul.
Gdaf ska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, wpisanq do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru
Sqdowego w Sqdzie Rejonowym w Bydgoszczy Xlll Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sqdowego pod numerem KRS L83992, NIP 554-03-16-293, kapital zaktadowy i wpfacony
703.900,0021, sktad Zarzqdu: Michaf Jagodziriski - Prezes Zarzqdu,

reprezentowanE przez:

zwanE dalej w treici umowy,,Wynajmujecym"
a

z siedzibq w wpisanq do rejestru
przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym ....... Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS .......... NIP ...........
kapitaf zakladowy. , (sktad Zarzqdu - dla S.A.) reprezentowana przezi

1. ..............

zwanE w dalszej czq6ci umowy,,Najemcq".

5r
1. Przedmiotem najmu sq nastqpujqce pomieszczenia znajdujqce siq w budynkach polo2onych

w Bydgoszczy przv ulicy Gdafiskiej 48: [niepotrzebne zostonq skreilone]

a) pomieszczenie gospodarcze na ll piqtrze budynku nr 48 (mo2liwoSi przeznaczenia np. na

magazyn narzgdzi i sprzqtu, szatni),

b) pomieszczenie magazynowe na I piqtrze budynku 48 (wysoko6i 1 metr),

cl szafa w pomieszczeniu na I piqtrze budynku nr 50,

- zwane dalej pomieszczeniami

2. Wynajmujqcy o6wiadcza,2e jest wla6cicielem pomieszczer{ i na podstawie przysfugujqcego mu

tytutu prawnego jest uprawniony do dysponowania pomieszczeniami w zakresie niezbqdnym
do wykonywania postanowief niniejszej umowy.

3. Wynajmujqcy o6wiadcza, 2e przedmiot najmu jest wolny od jakichkolwiek obciq2eri na rzecz

os6b trzecich, kt6re mogtyby ograniczai jego u2ywanie przez Najemcq.

9z

Wydanie pomieszczef Najemcy odbqdzie siq na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego. W
protokole okre6li siq stan zu2ycia pomieszcze6 oraz znajdujqce siq w nich wyposa2enie.
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L. Miesiqczny czynsz wynosi 200,00 zl netto. Zaptata czynszu nastqpuje na podstawie faktury VAT
do 10 dnia miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu za kt6ry czynszjest nalezny.

2. Najemca pokryje koszty utrzymania i u2ytkowania pomieszczen (energia elektryczna, centralne
ogrzewanie, 3dz, woda, podatek od nieruchomo5ci, optata za u2ytkowanie wieczyste gruntu,
ubezpieczenie).

3. Najemca uprawniony jest do zainstalowania na wtasny koszt licznik6w lub urzqdzeri
pomiarowych. Do tego czasu koszty utrzymania i uzytkowania bqdq ustalane na podstawie
rozliczenia koszt6w stosowanego przez Wynajmujqcego. Po zainstalowaniu i uruchomieniu
licznik6w koszty utrzymania
i u2ytkowania pomniejszone zostanq o skladniki obliczane na podstawie faktycznego zu2ycia,
kt6re bqdq osobno rozliczane.

S+

Pomieszczenia mogq by(, przez Najemcq wykorzystywane wyfqcznie w celu bezpo6rednio zwiqzanym
z wykonywaniem Swiadczonej na rzecz Wynajmujqcego ustugi sprzqtania pomieszczeri Radia PiK S.A.

w Bydgoszczy i Toruniu

5s

Najemca mo2e na wfasny koszt dokonywai adaptacji, modernizacji iodnowienia pomieszczen. Prace
remontowe i modernizacyjne mogA byd przeprowadzane przez Najemca na podstawie projektu
zatwierdzonego przez Wynajmujqcego. Najemca zrzeka siq wszelkich roszczeri dotyczqcych zwrotu
poniesionych przez niego naklad6w na przedmiot najmu.

Se

1. Najemca odpowiedzialny jest za utrzymanie czystoSci w pomieszczeniach.

2. Najemca ma prawo reklamowania swej dziatalnoSci z wykorzystaniem pomieszczefi, pod

warunkiem uzyskania zgody Wynajmujqcego w zakresie formy reklamy.

9t
Wynajmujqcemu przystuguje uprawnienie do wstqpu w obecno5ci przedstawiciela Najemcy do
pomieszczef celem kontroli prawidiowego wykonywania najmu przez Najemcq.

9e

Najemca nie mo2e podnajqi pomieszczef lub oddai ich do uzywania osobie trzeciej bez pisemnej
zgody Wynajmujqcego.

9g

Czynsz najmu mo2e zostai zwaloryzowany co roku zgodnie ze wskalnikiem cen towar6w i usfug
konsumpcyjnych za poprzedni rok.

910

1. Stosunek najmu nawiqzuje siq na czas nieokre5lony, jednak wygasa on z chwilq zakofczenia
Swiadczenia ustug zgodnie z umowa o sprzqtanie z dnia



2.

3.

1.

2.

3.

Najemca uprawniony jest do wypowiedzenia stosunku najmu w catoSci bqdl w zakresie jednego
lub kilku pomieszczeri, w ka2dym czasie za miesiqcznym okresem wypowiedzenia (ze skutkiem
na koniec miesiqca kalendarzowego).

Wynajmujqcy uprawniony jest do wypowiedzenia stosunku najmu w catoici bqdl w zakresie
jednego lub kilku pomieszczeri, za miesiqcznym okresem wypowiedzenia {ze skutkiem na koniec
miesiqca kalendarzowego) w szczeg6lno5ci je2eli Najemca u2ywa pomieszczenia w celu innym
niz okrejlony w 5 4, podnajmuje lub oddaje pomieszczenie do u2ywania osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Wynajmujqcego, ra2qco narusza inne warunki najmu lub je2eli op6lnia siq z

zaptatq czynszu lub zwrotem koszt6w utrzymania i u2ytkowania przez okres co najmniej dw6ch
miesiqcy.

Srr
Ewentualne spory rozstrzygane bqdq przez sqd wta5ciwy dla siedziby Wynajmujqcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE majQ zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego
i innych akt6w prawa powszechnie obowiqzujqcego.

Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej ze stron.

WYNAJMUJACY NAJEMCA
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Instrukcje zawarte w programie skutecznej

konserwacji zale24 od powierzch n i

konserwowanej, natq2enia ruchu pieszego,

wymaganego standardu czysto5ci (tzn.

potrzeby utrzymania powierzchni biurowej

r62niE sig od potrzeb kliniki lub domu opieki).

W strefie weySciowej iw przejSciach migdzy

strefq brudnq i czystq (np. z czqici produkcyjnej

do biura) nale2y stosowai system wycieraczek

dla zminimalizowania zabrudzef - mozna

spr6bowa( systemu Coral i Nuway w strefie

wej(ciowej.

Flotex nale2y odkurza( regularnie, stosownie

do potrzeb, przy u2yciu odkurzacza

wyposazonego w ssawkq z obrotowq szczotkE;

tj. szczotkq rotacyjnq poziomq lub pionowq.

Niekt6re urzqdzenia ssqce mozna dostosowai

dodajqc Alowicq ze szczolk4 rotacyjnq - w

przypadku wEtpliwo5ci nale2y zwr6ci( siq do

dostawcy odkurzacza.

Dla uzyskania najlepszych efekt6w nalezy

pamiqtai o zasadzie"szybko do przodu i

wolno wstecz."

Utrzymanie

Przy du2ym natq2eniu ruchu i w miejscach

kluczowych wzglqdy zachowania higieny

mogE wymagae systematycznego czyszczenia

na mokro. Inne powierzchnie rzadziej

vvymagajq stosowania programu konserwacji

na mokro.

Do utrzymania Flotex'u mozna stosowa(

pewnE game standardowych maszyn

czy szczqcy ch. Dl a s kuteczneg o czy szczenia

nalezy stosowat obficie wodq (tam gdzie

zachodzi taka potrzeba) i male stg2enie

detergent6w.

1. Bonnet Buffing

Dla szybkiego uzyskanie efektu czystej

nawierzchni Bonar Floors poleca stosowanie

specjalnej glowicy z wilgotnq nakladkq.

Najkorzystniejszy efekt uzyskujemy czyszczqc

powierzchniq regularnie - zanim brud wejdzie

w gtqb runa. Metoda bonnet buffing nadaje

sig do czyszczenia ptytek. Bonar Floors poleca

stosowanie bawelnianych nakladek o Srednicy

ponizej l7 cali (43 cm) ze standardowq

szczotkE rotacyjnq.

Do zapamiqtania:

Nakladkq zwil2a siq wodq z dodatkiem

slabego roztworu detergentu. Naktadka

wymaga regularnego plukania w trakcie

sprzqtania. Przed przystapieniem do sprzqta n ia

z wykorzystaniem tego typu glowicy nale2y

spryskac uporczywe plamy preparatem do

usuwania plam.

2. Cylindryczne systemy czyszczenia

Jest to stosunkowo dokladna i szybka metoda

suszenia w procesie czyszczenia material6w

podlogowych Flotex. Najlepsze wyniki osiqga

sig w przypadku regularnego stosowania.

Do zapamiqtania:

Szczotki poruszajqce siq w przeciwnym

kierunku wprowadzajq roztw6r piorqcy w

gtqb materiatu podtogowego Flotex izbierajq

brudnq wodg z powrotem do urzqdzenia

czyszczqcego.

3. Czyszczenie na sucho

Prosta metoda czyszczenia, kt6ra nie wymaga

czasu na suszenie powierzchni. Jest idealna

w przypadku, gdy czas sprzqtania trzeba

ograniczyc do minimum, jak na przyklad w

recepcjach hotelowych.
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4. Czyszczenie gorqcq wodq

Skuteczna i stosunkowo szybka metoda

czyszczenia w przypadku lekkiego lub

Sredniego zabrudzenia. Jest idealna w

przypadku, gdy mo2na usunqd brud bez

potrzeby specjalnego szorowania dla

podniesienia runa.

Do zapamiqtania:

A. Do powierzchni wymagajqcych czqstego

usuwania plam mo2na zastosowai niekt6re

urzqdzenia wykorzystujqce gorqcq wodq,

kt6re sq dostatecznie male, aby wykorzystae

je do usuwania plam.

B. Stqzenie detergentu nie powinno

przekroczy( 1 czqSci detergentu w 100

czg5ciach wody, o ile producent nie zaleca

slabszego roztworu. W6wczas nale2y

zastosowai siq do wskaz6wek producenta.

5. 3 Urzqdzenia trzy w jednym

U rzqdze n ia fu n kcjon ujqce ja k te d o czy szczenia

gorqcq wodq, znajdujq zastosowanie

w miejscach wymagajqcych bardziej

zdecydowanego traktowania runa.

6. Szorowanie szczotkq cylindrycznq

Jest to najskuteczniejsza i najbardziej wydajna

metoda gruntownego czyszczenia Flotex.

Do zapamiqtania:

A. 5laby rotw6r detergentu nalezy podawai

z wiadra. Przepiyw w agregacie szorujacym

jest niewystarczajqcy do czyszczenia Flotex.

B. Nale2y stosowai wytqcznie detergenty

krystaliczne. Stqzenie roztworu nie mo2e

przekracza( proporcji 1 czg5i detergentu

na 100 czq5ci wody. Nie wolno dopu5cii do

nagromadzenia detergentu w wykladzinach

Flotex.

C. Koric6wka do odsysania przy czyszczeniu

na mokro powinna byi typu stosowanego

w urzqdzeniach do ekstrakcji gorqcq wodq.

D. Dobra wentylacja znacznie skr6ci czas

potrzebny do wyschnigcia.

E. Nie nadaje siq do zastosowania w

przypadku plytek.

Odiwie2acze pow:etrza i

Srodki dezynfekujqce

Od5wie2acze powietrza dzielq sig na

2 kategorie:

A. Srodki maskujqce nieprzyjemne zapachy

z przyjemnq nutq zapachowq.

B. Srodki neutralizujqce bakterie wytwarzajqce

nieprzyjemne zapachy.

Wiqkszo5( prod ucent6w Srod k6w czyszczqcy ch

ma w swojej ofercie od(wie2acze powietrza.

Je2eli dywan wymaga dezynfekcji, nale2y

stosowae rozciericzone fenole. Nie nalezy

przekr acza( zalecanych stq2eri roztworu. N ie

nale2y takze stosowai wybielaczy, nale2y

zastosowa( alternatywne (rod ki dezynfekujqce.
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A. Nale2y zd.jqi z powierzchni za pomocq

szpachelki lub szpatulki maksymalnq iloS(

r67l^^oi cr rl'\ctrn.ii

B. Nalezy zastosowai odpowiedni Srodek

czyszczqcy, szorowac twardq szczotkq i

zebrai brudnq ciecz na szmatke.

C. Przeplukai czystq wodq. Zebrai

maksymalnq iloft ptynu chtonnq szmatkq

za pomocq szpachelki lub szpatulki i

pozostawia do wyschniqcia.

Flotex=

::l't:ii i.1 ir'i u !' : i ''

Srod ki czyszcz4ce (czy szczen ie pu n ktowe)

Note:Where detergent has been used always rinse thoroughly with plain water.

OSTRZEZENIE *Opary sq toksyczne, naleiy unika( ich wdychania. O Ciecze sq latwopalne.

Naleiy zachowat ostro2no3( w postqpowaniu. Unikad ognia i nie palid tytoniu w pobliiu.

Problem: Spr6buj:

Mokre plamy . W przypadku niewielkich zalanych powierzchni idrobnych plam
nale2y zastosowai procedurg zeskrobywania, szorowania i plukania

uwzglqdniajqc instrukcje podane w tabeli'Czyszczenie punktowe'

. W przypadku wigkszych powierzchni patrz instrukcje pod haslem

konserwacja w dalszej czgSci broszury

Suche zabrudzenia . Mechanicznie zebra( zabrudzenie

. Dokladnie odkuzyi

Guma do 2ucia Stosowai parg wodnq, rozpuszczalnik lub markowy aerozol zamra2alqcy

W razie potrzeby pzetrzei odrobinq v6jchloroetylenu lub markowym
(rodkiem czyszczEcym

Powierzchnie
uszkodzone

Wyci4i kofkiem skrawajqcym (np. (lady wypalone papierosem)
uszkodzony fragment i uzupelnia nowym kawatkiem

Uciq2liwe plamy . Resztki detergentu lub nieskuteczne czyszczenie po usunieciu plamy

. Namoczy- ciepla wodq i powt6rzyi procedurq zeskrobywania, szorowania
i plukania, lub w przypadku wigkzych powierzchni postqpowat zgodnie
z procedurq konserwacji

A Stq2enie detergentu w roztworze 1:15 (15 czg:ici wody na jednq czqS( detergentu)
w przypadku detergentu krystalicznego

B Markowy odplamiacz punktowy w przypadku pokryi podlogowych z nylonowym runem

c Tr6jchloroetylen lub markowy plyn do czyszczenia chemicznego*

D Spirytus metylowy @

E Roztw6r wody i metanolu 50/50 @
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lnstrukcja usuwania najczq(ciej spotykanych plam

Substancja Srodki ezyszaqce do stosowania na
Swie2e plamy

Srodki czyszczqce na zaschniqte plamy
Srodki zaradcze

Kawa, herbata, mineraly, soki owocowe,
2ywnoS( (nie ttusta), sos pomidorowy i inny

A, nastqpnie B o ile konieczne B

Tlusta 2ywnoii, olej B, nastepnie A B, powt6rzy( o ile konieczne, nastgpnie A

Napoje alkoholowe A D nastqpnie B

Guma do 2ucia, slodycze lub stodkie
resztki, plastelina, etc.

Zamrozi( markowym aerozolem, odlamai
kruche kawalki, nastgpnie C oszczgdnie

Zamr ozic od powied n i m ma rkowym
aerozolem, odtamai kruche kawalki,
nastgpnie C oszczgdnie

Ttuszcze spozywcze (utwardzane) etc C, nastqpnie B C, nastgpnie B

Slady diugopisu/pasty do but6w D, nastgpnie A D, nastqpnie A

Bloto Pozwolii by wyschlg odkurzyi nastgpnie A Odkurzyi, nastqpnie A

Smola C, nastqpnie A Zeskrobai nadmiar, C, nastgpnie A

Wosk Zeskrobai nadmiar, C Zeskrobai nadmiar, C

Farba

Zebrai nadmiar, nastgpnie A (w przypadku farby
wodnej). Szmatkq zwiEonq C lub D (w przypadku
farb na bazie alkoholu)

Nalezy natychmiast wyczySci(

Ropa, benzyna, parafina A,lub B C, nastqpnie B

Odmrazacze, plyn hamulcowy, olej
przekladniowy, plyn do wspomagania
kierownicy

C

Odchody, wymiociny Usunq( czqSci stale, A Usunqi czqsci stale, B, nastepnie A

Krew Zebra( nadmiar, A B, nastqpnie A

Mocz
Zebrai nadmiar i wyptukai du2q ilo5ciq
zwyklej wody

Namoczyd zwyklq wodq usunqi i

powlorzy( w razie potrzeby

Jodoform (270) Gencjana A E, nastqpnie A

Leki B
B, nastgpnie D (o ile konieczne),
nastqpnie A

Cementy dentystyczne, woski, kauczuk Pozostawii do wyschniqcia Zeskroba( nadmiar, C nastqpnie A

OSTRZEZENIE:
Flotex mo2e ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu pod wplywem:

(a) Barwnikow, etc. oraz substancji (d) Wybielaczy oraz silnych irodk6w (i) Moczu np. w niekt6rych przypadkach
zawierajqcych barwniki lub pigmenty, np. utleniajqcych np. podchlorynu sodu, wody nietrzymania moczu moze on odbarwi(
farby do w1os6w. utlenionej. Flotex.

(b) Silnych kwas6w np. akumulatorowych. (e) Keton6w np. acetonu. (j) Winylowych listew - nie stosowac,

(c) Srlnych zasad np. niekt6re preparaty do (f ) Niektorych rozpuszczalnikow. poniewaz mogq powodowac zmarszczenia

czyszczenia piekarnik6w. (g) Substancji o temperaturze powyzej 200"c. wybrzuszenla'

(h) srodk6w spo2ywczychzawieraiqcych silne (k) obuwia na szpilkach' niezabezpieczonych

barwniki w tym niektoryctr napo;j*. nog krzesel i sto+kow etc'



Postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na uslugq sprzatania
pomieszczei Radia PiK S.A. w Bydgoszczy
i Toruniu. Znak sprawy Z0-261-07-2014

ZalEcznik nr 10 do SIWZ

Pielggnacja i konserwacja mebli i obi6 tapicerskich SELVA

Meble
Aby zachowai piqkny wyglad naszych mebli i utrzymai je w dobrym stanie przezlata,
wystarczy przestrzegai kilka zaleceri. Wa2ne jest regularne czyszczenie (usuwanie kurzu).
Plamy z wody i alkoholu powinny byi usuwane natychmiast. W przypadku wiqkszych
zabrudzef nalezy po prostu nanie6i na szmatkq niewielkq iloSi Srodka do czyszczenia mebli
nie zawierajqcego wosku i delikatnie przetrzec zabrudzonq powierzchniq. Nie stosowai
silnych odplamiaczy lub rozpuszczalnik6w: mogE one uszkodzii lub catkowicie zniszczy(
powierzchniq mebla. W przypadku wqtpliwo6ci przed przystqpieniem do czyszczenia warto
skontaktowai siq z Paristwa dostawcq mebli. Szczeg6lnie zniszczonym meblom mo2na
szybko przywr6cii pierwotny, piqkny wyglqd stosujqc specjalne Srodki do pielqgnacji mebli.
Na wszystkie blaty stof6w SELVA nale2y stosowai wytqcznie obrusy z czystej bawetny, albo
przynajmniej podktadkq wykonanq z czystej bawetny. W niekorzystnych warunkach przy
kontakcie z obrusami z tkanin syntetycznych mo2e doj6i do reakcji chemicznych. Nie wolno
r6wnie2 dopuszczai do bezpoiredniego kontaktu obrus6w ze 2r6dlami ciepfa, takimi jak na
przyktad gorAce naczynia lub podgrzewacze do potraw.

Pokrycia tapicerskie
Meble tapicerowane SELVA pokryte sq tapicerkq do codziennego u2ytku zapewniajqcq
wygodq i przytulnoS6. W poszyciu tapicerskim przeznaczonym do codziennego stosowania
moga i powinny tworzyd siq niewielkie faldy - jest to typowe dla tych modeli.
Tczasem sofy i fotele z lulnymi poduszkami i/lub poduszkami oparcia mogA nieco zmienii
ksztalt. Aby utrzyma6 je w pierwotnej formie zaleca siq regularne przetrzepywanie i

wygfadzanie poduszek. Tak jak wszystkie przedmioty codziennego u2ytku, r6wnie2 tkaniny
meblitapicerowanych wymagajq okresowej konserwacji, poniewa2 osiada na nich kurz i

zabrudzenia. Pielqgnacja i czyszczenie pokryi tapicerskich zabrudzonych w wyniku
codziennego u2ytkowania wymaga mo2liwie regularnego usuwania kurzu odkurzaczem lub

za pomocE trzepaczki, lub szczotki.

Zaleca siq, aby gruntowne i doktadne czyszczenie lub usuwanie plam i du2ych zabrudzer{ bylo
zawsze wykonywane przez specjalist6w. Nacisk, ciepto i wilgotno6i ciata i powietrza mogE

spowodowai bardziej lub mniej widoczne zmiany wyglqdu tkaniny spowodowanq
odci6niqciem, szczeg6lnie w przypadku tkanin welurowych (,,wy5wiecenie siedzenia"). Jest to
typowe dla tych modeli.


