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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319752-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2017/S 154-319752
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Skarżysko-Kamienna
26-110
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Zawidczak
Tel.: +48 412520189
E-mail: e.zawidczak@um.skarzysko.pl
Faks: +48 412520200
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.skarzysko.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.skarzysko.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.skarzysko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie
chodników... na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2017/2018 – Strefa III.
Numer referencyjny: ZP.271.33.2017.EZ

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zimowego utrzymania chodników, przystanków, schodów,
zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, , schodów, zatok postojowych na zlecenie
Zamawiającego – strefa III.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
90610000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zimowego utrzymania chodników, przystanków, schodów,
zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, , schodów, zatok postojowych na zlecenie
Zamawiającego – strefa III. Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawiają załączniki nr 7-11 do
SIWZ Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 – W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w
opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie
do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Realizując powyższe Zamawiający wymaga, aby śnieg nie zalegał na chodnikach, przystankach, schodach,
zatokach postojowych objętych przedmiotem zamówienia. Umożliwi to swobodne i bezpieczne poruszanie się w
okresie zimowym osobom niepełnosprawnym i zapewni w pełni dostępność tym osobom.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 30/04/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Planowany termin od 15.10. 2017 r. do 30.4.2018 r. Faktyczna realizacja od daty podpisania
umowy do dnia 30.4.2018 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
8.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.nie podlegają wykluczeniu;2.spełniają
warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.8.2 Wykonawcy winni spełniać warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:1/kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej;Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2/sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3/zdolności technicznej lub
zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie.Zamawiający uzna ww. warunek za
spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje) usługi zimowego utrzymania chodników lub przystanków lub zatok
postojowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto, wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji Zamawiający zaznacza, że
dowody dot. usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych w
okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert – nie zostaną uwzględnione.2. Zamawiający
może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.8.3 Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawców, którzy:1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ( przesłanki obligatoryjne ) oraz 2/ art. 24 ust. 5 pkt 1 ( przesłanki fakultatywne ).
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:9.1.1.Na potrzeby oceny ofert – oferta musi
zawierać formularz ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ
( wymagana forma – oryginał ).Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania
ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca:a/ nie podlega wykluczeniu;b/ spełnia warunki udziału w postępowaniu.( wymagana forma –
oryginał ). Uwaga 1:1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)1) Stanowi oświadczenie własne
wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia
wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie,ciąg dalszy w poz. III.1.2).
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2) Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.
(Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).3)Formularz JEDZ składają:a)wykonawcy
— W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy
z wykonawców;b)podmioty trzecie— JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na
zasoby
podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;—JEDZ powinien być
wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;— JEDZ powinien dotyczyć
także weryfikacji podstaw wykluczenia— dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie
podwykonawcą
w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie c) podwykonawcy—dotyczy
podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania podwykonawców wymaga;—JEDZ
powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.4)Formularz JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.5) Zgodnie
z dyrektywą JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje: a) oświadczenie wykonawcy,
że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia;b)oświadczenie wykonawcy o
spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;c) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej
odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w
stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;d)formalne oświadczenie wykonawcy, z
którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji;informacje
niezbędne w celu uzyskania przez zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą
bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy – wykonawcy nie są zobowiązani do
przedstawiania dokumentów potwierdzających ani innych dowodów w formie dokumentów, jeżeli i w zakresie, w
jakim instytucja zamawiająca ma możliwość uzyskania zaświadczeń lub odpowiednich informacji bezpośrednio
za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, takiej jak krajowy rejestr
zamówień, wirtualna kartoteka przedsiębiorstw, elektroniczny system przechowywania dokumentów lub
system kwalifikacji wstępnej)6. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/
__data/assets/ pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdfhttps://
www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektronicznenarzedziedo-wypelnianiajedzespd
9.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.9.1.3.W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.9.1.4. W
przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. ( forma oryginał lub
kopia potwierdzona notarialnie ).
ciąg dalszy poniżej:
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
9.1.5.Zamawiający żąda, aby wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył JEDZ dotyczący tych podwykonawców.9.1.6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z
postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)W przypadku wskazania przez wykonawcę
dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 –
dalej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.) w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.1.7.Zamawiający wezwie
wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
10 dni, aktualnych dokumentów potwierdzających na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. ( zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp ).9.1.8.
Oświadczenia i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niniejsze
oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr
5 do niniejszej SIWZ. ( wymagana forma – oryginał ).9.1.9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.9.1.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.9.1.11.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.9.1.12. Niżej wymienionych dokumentów
nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia tj. na wezwanie Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: c.d. w poz. III.1.3).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. w celu potwierdz. spełniania przez Wykon. war-ków udziału w postępowaniu :a/Dowody określ, czy usługi
potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt 8.2.3/ SIWZ wykazane przez Wykon. w JEDZ,zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty

12/08/2017
S154
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 10

Dz.U./S S154
12/08/2017
319752-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 10

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub
okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykon.; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierd. ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunek: Zamaw. uzna ww.
warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) usługi zimowego utrzymania chodników lub
przystanków lub zatok postojowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto, wraz z pod. ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
zał. dowodów określ. czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokum.–
oświadczenie wykon.; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonyw. referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;UW. 2: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne dokumenty złożone przez wykonawcę
budzą wątpliwości Zamaw., może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi/ dostawy/roboty budowl. były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane,o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. WYKAZ oświadczeń lub dokumentów
składanych
przez Wykon. w postępowaniu na wezwanie Zamaw. w celu potw. okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp tj. brak podstaw wykluczenia. 9.1.12.BB/w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu:a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub innego dokumentu potw., że wykon. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;c)zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykon. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. cd poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
D)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
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zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 12
do SIWZ;f)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne; zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 13 do SIWZ;g)oświadczenia
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); zgodnie ze wzorem stanowiącym
zał. nr 14 do SIWZ;Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.1.12.B składa odpowiednio, że: a)nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,b)składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy c) nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) Dokumenty o których mowa powyżej w
pkt. a), b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a
dokument o którym mowa w pkt. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
tego terminu e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b),
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. d) stosuje się odpowiednio. Wymagana forma dokumentów: –
oświadczenia
Wykonawcy – oryginał; – dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy – oryginał lub kopia poświadczona „za
zgodność z oryginałem” Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.ciąg dalszy w poz. III.2.2).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Odst. od żądania dokum.:Zgodnie z § 2 ust. 7 Rozp. MIN. ROZW z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – jeżeli
treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Ustawy, odpowiada
zakresowi informacji, których Zam. wymaga poprzez żądanie dokum., w szczególności o których mowa w
§ 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim
przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty,
na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w
JEDZ. zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy- zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ – szczeg. opis zawiera SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/09/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/09/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta sala 25 (świetlica – parter ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykon. mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. a. W przypadku składania ofert przez podmioty
występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.1.12.A podlegają sumowaniu. (spełnienie
warunków udziału w postępowaniu )b. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta
oddzielnie.9.1.12.C.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach
wskazanych w niniejszej SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału w
postępowaniu na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w post. oraz
brak podstaw do wykluczenia.Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania składane wraz z
ofertą: a)pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
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a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych;Wymagana forma – oryginał lub
kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia;Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) zobowiązanie
podmiotu trzeciego – o ile dotyczy. Wymagana form dokumentu – oryginał. d) pisemne zobowiązanie innych
podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów. ( o ile dotyczy )Wymagana form dokumentu – oryginał. Ponadto do oferty należy
załączyć dowód wniesienia wadium ( szczegółowy opis w rozdziale 21 ).Oświadczenia, które ma złożyć każdy
Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu
złożonych ofert tj.: – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
( zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ ).Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga
wniesienia wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000 PLN. przed upływem terminu
składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp – szczegółowy opis w zał. 1 do SIWZ rozdział
21.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 99 %; czas reakcji – 1 %.Zamawiający nie zamierza zawrzeć
umowy ramowej.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.Zamawiający nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Zam. przewid. udz. , w
okresie 3 lat od dnia udziel. zam. podst., dotychczasowemu wykon. usług, zam. polegającego na powtórzeniu
podobnych usług tj. usług związanych z zim. utrzym. chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych
oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych zgodnych z przedm. zamów. pods. do 50 %
wartości tego zamówienia, co zostało uwzględnione przy obliczeniu jego wartości, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamów. podst. i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zam. uzup. może zostać
udzielone w bieżącym sezonie zimowym lub w przyszłych sezonach zimowych, czy tez w przypadku anomalii
pogodowych poza zakładanym sezonem zimowym lub w razie potrzeb Zamawiającego.Zam. przewiduje zast.
proced. art. 24aa ust. 1 Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI ustawy Pzp.30.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 30.2. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt. 5.30.3. Jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje
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wyłącznie na czynności: a)Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
ocenę;b)określenia warunków udziału w postępowaniu c) wykluczenia odwołującego z postępowania o
udzielenie zamówienia;d) odrzucenia oferty odwołującego. e) opisu przedmiotu zamówienia; f) wyboru najk.
oferty,30.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.30.5. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka,spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.30.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 30.7. Wykonawca lub uczestnik
konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.30.8. W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.30.9. Na
czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.30.10.
Odwołanie wnosi się: a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia–jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ;b)w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
— w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ;c) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie :- 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8; – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej –
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8. Pełna treść inf. w SIWZ.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2017

12/08/2017
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