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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218000-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania
2015/S 119-218000
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
31-580 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126462330
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Faks: +48 126462350
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów,
placów,pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta
Krakowa.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS PL213
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników,
dróg rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrzosiedlowych (tereny przejęte z zasobów ZBK) na terenie miasta Krakowa, które zostało podzielone na trzy
obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 EUR lecz jest
mniejsza od 10 000 000 EUR.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.10.2015. Zakończenie 15.4.2016

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów,
placów,pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa –
obszar utrzymaniowy nr 1
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników,dróg
rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrzosiedlowych (tereny przejęte z zasobów ZBK) na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy nr 1.

Część nr: 2
24/06/2015
S119
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/12

Dz.U./S S119
24/06/2015
218000-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/12

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów,
placów,pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa –
obszar utrzymaniowy nr 2
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników,dróg
rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrzosiedlowych (tereny przejęte z zasobów ZBK) na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy nr 2.

Część nr: 3
Nazwa: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów,
placów,pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa –
obszar utrzymaniowy nr 3
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników,dróg
rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrzosiedlowych (tereny przejęte z zasobów ZBK) na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy nr 3.

Część nr: 4
Nazwa: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów,
placów,pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa –
rejon utrzymaniowy nr 1
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników,dróg
rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrzosiedlowych (tereny przejęte z zasobów ZBK) na terenie miasta Krakowa – rejon utrzymaniowy nr 1.

Część nr: 5
Nazwa: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów,
placów,pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa –
rejon utrzymaniowy nr 2
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1)

Krótki opis

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników,dróg
rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrzosiedlowych (tereny przejęte z zasobów ZBK) na terenie miasta Krakowa – rejon utrzymaniowy nr 2.
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Część nr: 6
Nazwa: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów,
placów,pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa –
rejon utrzymaniowy nr 3
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników,dróg
rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrzosiedlowych (tereny przejęte z zasobów ZBK) na terenie miasta Krakowa – rejon utrzymaniowy nr 3.

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium (odpowiednio dla części na jaką wykonawca składa
ofertęprzetargową)
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w
wysokości(odpowiednio dla części na jaką wykonawca składa ofertę przetargową):
Dla części nr 1 – 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Dla części nr 2 – 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Dla części nr 3 – 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Dla części nr 4 – 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)
Dla części nr 5 – 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)
Dla części nr 6 – 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)
2. Wadium można wnieść w formie:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275, z 2008 r. nr 116
poz.730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96 poz. 620).
3. Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao SA 73 1240 4722 1111 0000 4851 5630
z adnotacją:
„Wadium do przetargu nr TZ/TT/33/2015”
— część nr ……..
Uwaga!!!
— Zaleca się załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium.
— Wadium w innych formach niż pieniądz należy złożyć w formie kserokopii (potwierdzonej „za
zgodność”)załączonej do oferty. W kopercie zawierającej ofertę należy dodatkowo załączyć oryginał ww.
dokumentu, któryzostanie zwrócony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
— Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp.
— Datą wniesienia wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
— Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu
wyznaczonego do składania ofert, zostanie odrzucona.
— Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o który
umowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46
ust. 4 a Pzp.
— Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych, w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10
%maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy (odpowiednio dla
części).
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie ze wzorem stanowiącym
zał. nr 3 do SIWZ.
Ponadto Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
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a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 i 10 – 11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane,
g) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje je się
dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,
h) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa a art.
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
– zgodnie z Zał. Nr 4 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda dokumentów – informacji Wykonawcy – dotyczących w szczególności:
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a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie niższej niż:
a) obszaru I (części 1) – min. 1 500 000 PLN
b) obszaru II (części 2) – min. 1 000 000 PLN
c) obszaru III (części 3) – min. 2 000 000 PLN
d) 1 rejon utrzymaniowy (części 4) – min. 2 000 000 PLN
e) 2 rejon utrzymaniowy (części 5) – min. 1 000 000 PLN
f) 3 rejon utrzymaniowy (części 6) – min. 900 000 PLN
W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część spełnieniem postawionego warunku
będzie wykazanie się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową stanowiącą sumę kwot wymaganych dla
części na które wykonawca składa ofertę.
W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, z której wynika posiadanie środków
finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę mniejszą niż suma wymaganych kwot dla tych części,
zamawiający po zastosowaniu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku
gdy z treści złożonych przez wykonawcę dokumentów nie wynika inaczej, uzna warunek za spełniony w
kolejnych częściach poczynając od oznaczonej najniższym numerem (do całkowitej kwoty wykazanej przez
wykonawcę).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Na potwierdzenie, iż Wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia zobowiązany
jest przedłożyć :informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę porównywalną. Przez usługi porównywalne
Zamawiający rozumie usługę polegającą na zimowym utrzymaniu terenów zlokalizowanych na obszarze
miejskim, świadczoną na rzecz jednego zamawiającego dla:
a) Zadania I – obszar I:
2

— jezdni o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 600.000 m
oraz
— chodników, dróg rowerowych, obiektów inżynierskich, terenów wewnątrz-osiedlowych o łącznej powierzchni
2

nie mniejszej niż 200.000 m
b) Zadania II – obszar II:

2

— jezdni o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 500.000 m jezdni
oraz
— chodników, dróg rowerowych, obiektów inżynierskich, terenów wewnątrz24/06/2015
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2

2

— jezdni o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1.500.000 m
oraz
— chodników, dróg rowerowych, obiektów inżynierskich, terenów wewnątrz-osiedlowych o łącznej
powierzchninie mniejszej niż 200.000 m
d) Zadania IV – rejon 1:

2

2

— jezdni o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1.000.000 m
oraz
— chodników, dróg rowerowych, obiektów inżynierskich, terenów wewnątrz2

osiedlowych o łącznej powierzchninie mniejszej niż 350.000 m
e) Zadania V – rejon 2:
2

— jezdni o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 900.000 m
oraz
— chodników, dróg rowerowych, obiektów inżynierskich, terenów wewnątrz2

osiedlowych o łącznej powierzchninie mniejszej niż 15.000 m
f) Zadania VI – rejon 3:
2

— jezdni o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 850.000 m
oraz
— chodników, dróg rowerowych, obiektów inżynierskich, terenów wewnątrz-osiedlowych o łącznej powierzchni
2

nie mniejszej niż 50.000 m
Uwaga:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca musi udokumentowaćspełnienie
sumy ww powierzchni.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponują:
Dla obszaru nr I:
3

a) Solarki – min. 9 pojazdów, w tym min. 5 pojazdów o pojemności roboczej posypywarki nie mniejszej niż 6m
b) Jednostki do utrzymania chodników – min. 8 pojazdów;
c) Zespoły do utrzymania obiektów inżynierskich – min. 4 zespoły;
d) Zespoły do wywozu śniegu – min. 1 zespół.
Dla obszaru nr II:
a) Solarki – min. 9 pojazdów, w tym min. 5 pojazdów o pojemności roboczej posypywarki nie mniejszej niż
3

6m ;
b) Jednostki do utrzymania chodników – min. 4 pojazdy;
c) Zespoły do utrzymania obiektów inżynierskich – min. 2 zespoły;
d) Zespoły do wywozu śniegu – min. 1 zespół.
Dla obszaru nr III:
a) Solarki – min. 20 pojazdów, w tym min. 11 pojazdów o pojemności roboczej posypywarki nie mniejszej niż
3

6m
b) Jednostki do utrzymania chodników – min. 8 pojazdów;
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c) Zespoły do utrzymania obiektów inżynierskich – min. 7 zespołów;
d) Zespoły do wywozu śniegu – min. 2 zespoły.
Dla rejonu nr 1:
a) Jednostki do utrzymania ulic – min. 24 pojazdy
b) Jednostki do utrzymania chodników – min. 1 pojazd;
c) Zespoły do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – min. 16 zespołów;
d) Zespoły do utrzymania chodników w strefie płatnego parkowania – min. 6 zespołów;
e) Zespoły do wywozu śniegu – min. 2 zespoły.
Dla rejonu nr 2:
a) Jednostki do utrzymania ulic – min. 17 pojazdów;
b) Zespoły do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – min. 2 zespoły;
Dla rejonu nr 3:
a) Jednostki do utrzymania ulic – min. 17 pojazdów;
b) Jednostki do utrzymania chodników – min. 1 pojazd;
c) Zespoły do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – min. 4 zespoły;
d) Zespoły do utrzymania chodników w strefie płatnego parkowania – min. 3 zespoły.
e) Zespoły do wywozu śniegu – min. 1 zespół.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz do każdego obszaru utrzymaniowego/rejonu
utrzymaniowego(części) oddzielnie.
Wykonawca aby spełnić wymogi posiadania potencjału technicznego (odpowiednio dla części) nie może
wykazywać tych samych pojazdów w innych obszarach utrzymaniowych /rejonach utrzymaniowych.
Definicje: solarki, jednostki do utrzymania jezdni, jednostki do utrzymania chodników, zespołu do utrzymania
obiektów inżynierskich, zespołu do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych, zespołu do utrzymania
chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, zespołu
do wywozu śniegu zostały podane w zał. Nr 1 do SIWZ (rozdział IV).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Na potwierdzenie, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zobowiązany jest przedłożyć
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –
zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 5 do SIWZ.
Zamawiający zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane, w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny określa usługi, których dotyczy obowiązek
wykazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym stanowi zdanie poprzednie, jako usługi opisane w punkcie 7
pkt 1) SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi, że usługi, o których mowa w pkt 8.1. zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, mogą być:
— poświadczenie odbiorcy usługi, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać ww. poświadczenia.
2) Na potwierdzenie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zobowiązany jest
przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w
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celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TZ/TT/33/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.7.2015 - 10:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30.7.2015 - 11:00
Miejscowość:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 31-580
Kraków, ul Nowohucka 1, pokój 101.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50 % wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone

24/06/2015
S119
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10/12

Dz.U./S S119
24/06/2015
218000-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11/12

w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione
zostaną środki finansowe na ten cel.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest także dołączyć:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty – wg Zał. Nr 7 o SIWZ,
b) dowód wniesienia wadium – odpowiednio dla części
c) oświadczenie wykonawcy, że od dnia podpisania umowy (przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia)zapewni bazę spełniającą wymagania określonymi w Zał. Nr 1 do SIWZ rozdział III.
d) oświadczenie wykonawcy, że od dnia podpisania umowy (przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia)zapewni środki łączności zgodnie z wymaganiami określonymi w Zał. Nr 1 do SIWZ rozdział III.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w
uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.6.2015
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