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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330552-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2017/S 160-330552

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 2
Warszawa
02-797
Polska
Tel.:  +48 224434942
E-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl 
Faks:  +48 224435040
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wilanow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wilanow.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:
Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów
podzielone na 2 części.
Numer referencyjny: 33/WOŚ/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:wilanow.wzz@um.warszawa.pl
www.wilanow.pl
www.wilanow.pl
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Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się
na terenie dzielnicy Wilanów
Część I – Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów
Utrzymanie, w tym zapobieganie śliskości i gołoledzi, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w
Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy:
Posypywanie chlorkiem sodu
Posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli dróg
Odśnieżanie mechaniczne dróg
Odśnieżanie ręczne chodników
Odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów
Zapobieganie śliskości i gołoledzi dróg
Zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników oraz parkingów, placów i skwerów
Utrzymanie terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się
na terenie dzielnicy Wilanów
Część II – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku terenów zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy.
Opróżnianie koszy ulicznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cz. I Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90914000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia – część I
Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie
od 16.12.2017 r. (lub od dnia podpisania umowy) do 15.12.2019 r.”
1. Zakres prac obejmuje:
1.1. Utrzymanie, w tym zapobieganie śliskości i gołoledzi, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących
w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy:
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1.1.1. Posypywanie chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m² oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia
o gęstości 10g/m2 a także nawilżanie solanką dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów [używane
mieszaniny chlorku sodu
i chlorku wapnia powinny być w stosunku wagowym: 4:1 – 80 % NaCl + 20 % CaCl2 lub 2:1 – 67 % NaCl + 33
% CaCl2. Powyższe proporcje chlorku sodu
i wapnia określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach] – wg załącznika nr 2b: „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania
chlorkiem sodu 10 g/m² a także nawilżanie solanką będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na
terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2017-2019”.
1.1.2. Posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy (maksymalne dopuszczalne stężenie soli
5 g/m³) – wg załącznika nr 2c „Wykaz dróg przeznaczonych do sypania piaskiem z niewielką domieszką soli,
będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w
latach 2017-2019”.
1.1.3. Posypywanie piaskiem dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – wg załącznika
nr 2d „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania piaskiem, będących we władaniu m. st. Warszawy
znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2017-2019”.
1.1.4. Odśnieżanie mechaniczne dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o łącznej
długości 72,571 km i szerokości do 5 m
(wg załącznika nr 2a), w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek (wg załącznika
nr 4).
Ulice (zawarte w załączniku 1a): Marconich, Wiktorii Wiedeńskiej, Kubickiego, Koralowa, Petyhorska,
Biwakowa, Leżakowa, Młocarni, Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Wycieczka, Wyprawy, Brodzik,
Obornicka dojazd do posesji nr 13A i 15A (jezdnie o niewielkiej szerokości – od 3 do 3,2 m) należy odśnieżać
wyłącznie przy pomocy „małego” sprzętu.
1.1.5. Odśnieżanie ręczne chodników będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie
Dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 44 600 m² (załącznik nr 3a).
1.1.6. Odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów będących
we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów
o łącznej powierzchni 12 365 m² (załącznik nr 3b).
1.1.7. Zapobieganie śliskości i gołoledzi dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na
terenie Dzielnicy Wilanów – mechaniczne posypywanie mieszanką chlorku sodu o gęstości 10 g/m², mieszanką
chlorku sodu
z chlorkiem wapnia o gęstości posypywania 10 g/m² oraz nawilżania solanką (załącznik nr 2b), piaskiem z
niewielką domieszką soli (załącznik nr 2c) lub piaskiem (załącznik nr 2d).
1.1.8. Zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników (załącznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów
(załącznik nr 3b) będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów –
ręczne i mechaniczne posypywanie piaskiem lub mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia
o gęstości posypywania 10 g/m2 – chodnik i parking na ul. St. Kostki Potockiego oraz Zieleniec przy Dębach
Pamięci do sypania wyłącznie piaskiem
(7 016 m²).
1.2. Ustala się następujące zasady utrzymania zimowego dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych:
1.2.1. Prace na terenie Dzielnicy Wilanów prowadzone będą w godzinach od 400 do 2200. W szczególnych
przypadkach dopuszcza się wyjazdy nocne w celu dokonania odśnieżenia lu.
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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
Koniec: 15/12/2019
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Cz. I zamówienia – 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cz. II Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000
90610000
90914000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia – część II
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od 1.11.2017 r. (lub od dnia podpisania
umowy) do 31.10.2019 r.”
Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych
z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku terenów zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów m.st.
Warszawy.
1. Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego prace porządkowe należeć będzie:
1) Opróżnianie koszy ulicznych do godziny 1200 (443 szt. – 2017 r., 453 szt. – 2018 r.,
473 szt. -2019 r.) ustawionych na terenie dzielnicy Wilanów zgodnie z załącznikiem nr 6 do wzoru umowy, przy
uwzględnieniu zakupów dodatkowych koszy w latach 2018 i 2019.
Stan koszy powinien być na bieżąco sprawdzany, a drobne naprawy wykonywane w dniu stwierdzenia usterki
(nalepki na koszu, wygięcia, uszkodzenia farby, doczyszczanie). Znaczne uszkodzenia koszy powinny być
zgłaszane bezpośrednio do pracownika Urzędu Dzielnicy wskazanego w umowie.
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2) Uzupełnianie w nowe torebki pojemników w psich stacjach zlokalizowanych na terenie nabrzeża jez.
Powsinkowskiego, wybiegu dla psów przy ul. Jabłonowskiego.
3) Jednokrotne mycie wszystkich koszy ulicznych, z których odbierane są odpady.
4) Prowadzenie prac porządkowych polegających na:
— zbieraniu, załadunku ręcznym lub mechanicznym i wywozie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i
transport na składowisko*;
— zbieraniu, odspojeniu gruzu i ziemi zanieczyszczonej odpadami budowlanymi, w tym załadunku i transporcie
na składowisko*,
— likwidacji dzikich wysypisk odpadów (odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, gruzu, opon itp.)*.
* ilość wywożonych odpadów będzie na bieżąco szacowana i kontrolowana przez przedstawiciela Wydziału
Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Wykonawcę.
5) Interwencyjne sprzątanie, z terenów będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów, zwłok padłych zwierząt wraz z
wywozem do miejsca utylizacji.
6) Zamiatanie ręczne i mechaniczne (załączniki nr 3, 4, 5 do wzoru umowy):
parkingów,
ulic, w tym wąskie ulice (jezdnie o niewielkiej szerokości do 3,2 m: ul. Wiktorii Wiedeńskiej, ul. Kubickiego, ul.
Marconich, ul. Petyhorska, ul. Koralowa, ul. Młocarni, ul. Niedzielna)
chodników,
zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”
czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania
mechaniczne usuwanie roślinności z nawierzchni utwardzonych
odcinanie brzegów trawników przy krawężnikach
mycie nawierzchni ulic na żądanie Zamawiającego,
7) Sprzątanie odchodów z elementów zagospodarowania terenu pod gniazdem bocianim zlokalizowanym przy
ul. Czekoladowej – 12 m2 (z chodnika, kosza na śmieci, skrzynki elektrycznej).
8) Utrzymanie czystości i porządku na terenach obiektów:
nabrzeża jez. Powsinkowskiego,
Parku Klimczaka i Hlonda,
fontann przy ul. Hlonda i Osi Królewskiej,
cmentarzy,
ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i Królowej Marysieńki,
budynkach komunalnych (Resorowa 16, Radosna 11, Wiertnicza 147, Przyczółkowa 27 i 58),
parkingu w Wilanowie i Skwerze Prymasowskim,
placów zabaw (Jabłonowskiego, Lentza, Worobczuka, Bruzdowej, Włóki, Gronowej, Al. Wilanowskiej w tym
streetworkout, na nabrzeżu jez. Powsinkowskiego),
Osi Królewskiej,
zieleńców przy ul. Czekoladowej i przy ul. Ulubionej
parku linearnego przy ul. Jabłonowskiego,
psiego wybiegu przy ul. Jabłonowskiego, w tym: wygrabienie całej powierzchni terenu przy zastosowaniu
miotłograbi, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń, wybierane zanieczyszczonego żwiru frakcji 8-16 mm warstwy ca
6 cm, równomierne rozłożenie żwiru warstwą ca 6 cm, zakup żwiru frakcji 8-16 mm,
zgodnie z częstotliwością określoną w formularzach cenowym stanowiących załączniki nr 7, 8 i 9 do niniejszej
umowy
9) Utrzymanie czystości i porządku na przebudowanym fragmencie ul. St. K. Potockiego wraz z przyległymi
parkingiem i kolegiatą (według potrzeb przez siedem dni w tygodniu):
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— zamiatanie chodników, parkingu i ulicy,
— sprzątanie i wywożenie nagr.

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
Koniec: 31/10/2019
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: Cz. II zamówienia – 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

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:
Część I – Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W celu
potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
— w zakresie odbierania odpadów komunalnych o numerze kodu:
20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne,
20 03 03 – odpady z zamiatania ulic i placów.
Część II – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów
Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W
celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ważne
(min. do dn. 31.10.2019 r.) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej – w zakresie odbierania
odpadów komunalnych o numerze kodu:
— 17 01 01 – odpady z betonu oraz gruzu betonowy z rozbiórek i remontów,
— 17 01 02 – gruz ceglany,
— 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
— 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,
— 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
— 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,
— 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne,
— 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I – Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Dzielnicy Wilanów
Wykonawca wykaże, że posiada u zdolności zawodowe do wykonywania zamówienia. W celu potwierdzenia
spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych należycie wykonuje co najmniej 2 usługi z zakresu
zimowego utrzymania dróg o wartości każdej z nich minimum 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy
złotych 00/100) – w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została
w umowie w walucie innej niż polski złoty – równowartość tej kwoty w złotych brutto wg średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Część II – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wilanów
Wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne i zawodowe do wykonywania zamówienia. W celu
potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że
1 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego
zamówienia (w ramach jednej umowy) usługę polegającą
co najmniej na:
a) opróżnianiu co najmniej 300 sztuk koszy ulicznych (pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów,
rozmieszczonych na chodnikach, przystankach lub w pasie drogowym) wraz z podaniem jej wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz z załączeniem dowodu,
czy została wykonana lub jest wykonywana należycie;
b) letnim oczyszczaniu (zamiataniu i zmywaniu) ulic o łącznej długości wynoszącej co najmniej 46 km albo 322
000 m² wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została
wykonana oraz z załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie;
c) letnim oczyszczaniu (zamiataniu) chodników i/lub placów, i/lub terenów przeznaczonych do ruchu pieszego, i/
lub ciągów pieszo – rowerowych, i/lub parkingów, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 37 000 m² (trzydzieści
siedem tysięcy m²) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego
usługa została wykonana oraz z załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie;
Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
2. dysponuje co najmniej jedną zamiatarką jezdniową – zamiatarką wyposażoną w zespół szczotek oraz system
zraszania materiału zbieranego, wszystkie zamiatarki wykorzystywane w ramach świadczenia usługi muszą
posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie co najmniej normy EURO 4
(norma EURO stanowi kryterium postępowania przetargowego);

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:
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Określone we wzorze umowy zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wykorzystaniem aukcji elektronicznej jeżeli do każdej z części
zamówienia wpłyną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający zaprosi droga elektroniczną
do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.

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: 26/09/2017
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, sala
konferencyjna.

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:
1. Wykonawca jest związany ofertą do każdej z części zamówienia przez okres 60 dni.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Cz. I zamówienia – 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)
Cz. II zamówienia – 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)
najpóźniej do dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert do godz. 12:00.
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3 Kryteria oceny ofert do Cz. I i II zamówienia
1) cena brutto (C) 60 % – waga 60 pkt,
2) norma emisji spalin (N) 20 % – waga 20 pkt
3) czas reakcji (T) 20 % – waga 20 pkt
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2 SIWZ.:
1. Dowody, że wykazane w JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz
Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
2. Wykaz urządzeń technicznych obejmujący zamiatarkę jezdniową.
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej.
4.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, o których mowa w pkt III.A.1 SIWZ.:
4.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
4.2.4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu
potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

