OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Burmistrz Miasta Milanówka
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Utrzymanie czystości i porządku na terenie
miasta Milanówka w okresie zimowym
2014/2015”
Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 02.09.2014 roku numer
292210-2014

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1 Nazwa i adres:
Gmina Milanówek
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
REGON: 013269150; NIP: 5291799245;
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl

adres strony internetowej Zamawiającego:
www.milanowek.pl

1.2. Rodzaj Zamawiającego:
Administracja samorządowa

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.2 Rodzaj zamówienia:
usługi

2.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia::
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu ulic i dróg gminnych,
ogólnodostępnych terenów publicznych oraz utrzymanie ich w porządku i czystości.
Zakres prac obejmuje:
− zimowe utrzymanie ulic i dróg wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi w mieście
Milanówku, oraz ogólnodostępnych terenów publicznych;
− opróżnianie koszy ulicznych i utrzymania w czystości i porządku terenu wokół nich;
− utrzymanie w czystości i porządku terenów wokół pojemników na odzież używaną;
− usuwanie odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta
(tzw. dzikie wysypiska);
− usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc do tego nie przystosowanych;
− utrzymanie drożności wpustów ulicznych.
Pełen zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi
wykonania prac przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 1
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Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły.
Prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,
z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań obowiązujących
przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji prac.
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny
będzie Wykonawca.
Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do zapewnienia pełno
i całodobowego dyżuru dyspozytorskiego w czasie realizacji zimowego utrzymania dróg.

tygodniowego

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy w zakresie zimowego
utrzymania czystości powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie
mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 2230, poz.
1960).
Wkłady foliowe do koszy ulicznych jak również inne materiały i środki Wykonawca zapewnia na koszt
własny.
Długość ulic w mieście Milanówku wynosi około 117,86 km, a powierzchnia chodników wynosi około
89.190m2.
Zamawiający podał szacunkowe długości dróg, które mogą ulec zwiększeniu w chwili powstania
nowych pasów drogowych. Wzrost do 10% ogólnej długości nowopowstałych, modernizowanych ciągów
jezdnych i pieszych oraz przesunięcie w klasyfikacji dróg do wyższej kategorii, nie stanowi zmian
rzeczowego zamówienia i nie wpływa na cenę jego realizacji.
Na terenie miasta znajduje się ok. 250 szt. koszy ulicznych. Podana ilość może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w czasie obowiązywania umowy, ale nie więcej niż do 10 szt.
Na terenie miasta znajdują się również pojemniki na odzież w ilości 26 szt. Podana ilość może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu w czasie obowiązywania umowy, ale nie więcej niż do 5 szt.
Zamawiający szacuje, iż z terenów ogólnodostępnych Wykonawca w ramach zawartej umowy zbierze
700m3 odpadów. Ze względu na specyfikę powyższych prac Zamawiający nie jest w stanie określić
dokładnych ich ilości, w związku z tym podana wielkość może ulec zmianie - zwiększeniu, bądź
zmniejszeniu w zależności od potrzeb.
Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania powyższych prac w maksymalnych ilościach.
Zwiększenie ilości prac nie upoważnia Wykonawcy do wynagrodzenia dodatkowego.
Zamawiający będzie wskazywał poprzez „Polecenie wykonania” Wykonawcy wymagany zakres prac
dotyczący usuwania odpadów z terenów ogólnodostępnych, usuwania ogłoszeń i reklam z miejsc do
tego nie przystosowanych. Każde „Polecenie wykonania” i wykonanie pozostałych prac ujętych w
zamówieniu będzie zakończone protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i wystawieniem
faktury za wykonane prace.
Realizację zakresu pozostałych prac, jak również zimowego utrzymania czystości Wykonawca będzie
wykonywał zgodnie z zapisami w „Specyfikacji Technicznej”.
Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą
personelu jak również zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym.
Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu
niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza) jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich
sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową.
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne
z logo (nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi.
Wykonawca zobowiązany jest
do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwą) firmy Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie
obejmuje całość kosztów prac i wydatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
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2.4. przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wybranemu Wykonawcy, które
stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 90 62 00 00-9 Usługi odśnieżania ulic
90 63 00 00-2 Usługi usuwania oblodzeń
90 61 00 00-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90 91 10 00-7 Usługi sprzątania parkingów
90 00 00 00 -7 Usługi odbioru ścieków, usuwania, odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne

2.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie

2.7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
nie

2.8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
zakończenie: 30.04.2015 rok

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
3.1. wadium:
Informacja na temat wadium:
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości
5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia
15.09.2014 roku do godziny 1215.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku 62 9291 0001 0086 8336 2000
0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Milanówka w okresie zimowym 2014/2015” lub w formach wymienionych w art.
45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub zdeponować w kasie
Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a jego kopia w ofercie.
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na
koncie Zamawiającego w terminie składania ofert
Z treści gwarancji/poręczenia 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. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
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Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

3.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
3.3.1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na transport
odpadów z terenu miasta Milanówka wydane przez właściwy ze względu na miejsce siedziby lub
zamieszkania transportującego odpady Organ.
Organem wydającym zezwolenia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Starosta
właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Zamawiający
będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały kraj.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową
weryfikację złożonego zezwolenia w zakresie terminu obowiązywania zezwolenia jak również obszaru na
jaki został wydany.

3.3.2 wiedza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
bądź wykonuje:
a) co najmniej 2 zamówienia
(usługi) związane z zimowym utrzymaniem dróg, skwerów
w mieście;
oraz
b) co najmniej 2 zamówienia (usługi) związane z ciągłym utrzymaniem (sprzątaniem) dróg,
skwerów w mieście.
Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza
nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część
zamówienia już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w powyższym
warunku.
Jeżeli Wykonawca przedstawi mniej niż 2 usługi zimowego utrzymania czystości na terenie miasta
oraz 2 usług utrzymania czystości (sprzątania) na terenie miasta będzie to uznane przez
Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który
podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego
wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową
weryfikację wykazu usług w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym w szczególności co do zgodności
z wymienionym w powyższym warunku.
Należy udokumentować ilość wykonanych usług utrzymania czystości (sprzątania) również i zimowego
załączając dowody potwierdzające należyte wykonanie bądź wykonywanie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dowodów
złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnił.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a)

b)

poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt a).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o
których mowa powyżej.
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3.3.3 potencjał techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w pełni sprawnym i bezpiecznym
oraz gwarantującym właściwą jakość wykonywanych robót parkiem maszynowym, w szczególności.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2 szt. pługopiaskarek,
4 szt. pługów śnieżnych,
2 szt. piaskarek,
2 szt. samojezdnych pługów do płużenia chodników,
1 szt. samochód ciężarowy o ładowności powyżej 3,5 t,
3 szt. pojazdów o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t,
1 szt. ładowarka lub koparkoładowarka,
1 szt. zamiatarka uliczna z dwustronnym systemem zamiatania,
1 szt. mechaniczne urządzenie do czyszczenia chodników,
sprawne środki łączności takie jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax.
oraz pocztę elektroniczną obsługiwane przez uprawnionego dyspozytora i dostępne
całodobowo.

Zamawiający określił minimalne wymagane ilości niezbędnego sprzętu.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową
weryfikację wykazu potencjału technicznego w zakresie ilościowym parku maszynowego w nim
wskazanego w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku.

3.3.4 osoby zdolne do wykonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien dysponować kadrą pozwalającą na terminowe i należyte wykonanie zamówienia,
m.in.:
a)

1 osobą pełniącą funkcję kierownika posiadającą doświadczenie jako kierownik podobnych
usług na przynajmniej jednym zadaniu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w
okresie letnio-zimowym;

b)

minimum 2 osobami pełniącymi funkcję dyspozytorów (obsługujących środki łączności,
monitorujących prognozę pogody oraz przyjmujących przez całą dobę zgłoszenia od
Zamawiającego lub Straży Miejskiej) posiadającymi doświadczenie na stanowisku
dyspozytora/kierownika podobnych usług na przynajmniej jednym zadaniu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnio-zimowym;
oraz

c)

4-tech pracowników do obsługi koszy ulicznych i utrzymania czystości w mieście;

d)

minimum 8 kierowców uprawnionych do kierowania pojazdami silnikowymi tj. pługiem,
pługopiaskarką i piaskarką, posiadających wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu;

e)

Operatora pługów do płużenia chodników min. 2 osoby posiadające m.in. znajomość
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu, a także uprawnienia
operatora odśnieżarek mechanicznych lub inne zgodne z przepisami prawa wymagane dla
danego rodzaju sprzętu;

f)

Operatora ładowarki/koparkoładowarki min. 2 osoby posiadające uprawnienia operatora
ładowarki bądź koparkoładowarki, oraz wymaganą przepisami prawa kategorię prawa jazdy;

g)

Operatora urządzenia do czyszczenia chodników min. 1 osobę posiadającą znajomość
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu;

h) Kierowcę samochodu ciężarowego obsługującego zamiatarkę min. 1 osoba posiadającą
wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
obsługiwanego sprzętu;
i)

Kierowcę samochodu ciężarowego min. 1 osobę, posiadającą wymaganą kategorię prawa jazdy;
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j)

Kierowców – min. 3 osoby, posiadające prawo jazdy min. kategorii B

Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące dysponowania personelem, Wykonawca
powinien zapewnić odpowiednią ilość personelu zapewniającą terminowe wykonanie zamówienia,
w tym osoby mogące zastąpić powyżej wymienione w przypadku absencji pracowniczej.
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby osoba posiadająca uprawnienia do obsługi
pojazdów wykorzystywanych przy odśnieżaniu dróg (tj. pługopiaskarki, pługu śnieżnego, piaskarki)
posiadała również odpowiednie uprawnienia do obsługi zamiatarki.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową
weryfikację wykazu personelu w zakresie kwalifikacji osób oraz ilości osób w nim wskazanych w
szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku.

3.3.5 sytuacja ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada:
a) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy zł.);
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych w wysokości min. 300.000,00 zł, lub zdolność kredytową
wykonawcy na wysokość min. 300.000,00 zł.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową
weryfikację załączonych dokumentów w zakresie wskazanym w ww. warunku, w szczególności:
a) czy z załączonego dokumentu (polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane
ubezpieczenie) wynika , że został opłacony - jeżeli nie, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód
opłacenia ubezpieczenia,
b) co do zgodności z zakresem ubezpieczenia objętym dokumentem z wymienionym w powyższym
warunku oraz
c) zgodności informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z powyższym
warunkiem jakiej wysokości Wykonawca posiada środki finansowe bądź zdolność kredytową.

3.4. informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy :
3.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•

Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadani, w szczególności
koncesję, zezwolenie lub licencję,

•

Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;

•

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem
zamówienia

•

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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

•

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.

3.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 3.4.2.

3.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
3.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.4.3.2
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

3.4.4 dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

4.PROCEDURA
4.1.1. Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
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4.2.1. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena

4.3. zmiana umowy
przewiduje się istotne zmiany postano wień zawartej umo wy w stosunku do treści of erty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.

2.

3.

4.

5.

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą
w następujących przypadkach:
1) w zakresie terminu:
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
2) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, o których mowa w pkt. 1)
Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie, pisemnie jednak nie
później niż trzy dni robocze przed upływem terminu realizacji umowy wskazanym w Poleceniu
wykonania bądź w Specyfikacji Technicznej.
3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wartość umowy ulegnie odpowiedniej
zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła,
b) zmiana podmiotu trzeciego (podwykonawcy), a nowy podwykonawca bądź Wykonawca
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot trzeci/podwykonawca,
c) wystąpienia innych okoliczności, nie dających się przewidzieć, które wpływają na realizacje
przedmiotu umowy,
d) gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na pozimowe oczyszczenie miasta w terminie
przewidzianym w umowie na wniosek Wykonawcy może zostać wyznaczony nowy termin.
Powyższa zmiana terminu nie upoważnia do dodatkowego wynagrodzenia.
4) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, o których mowa w pkt. 3)
lit. a)-d) Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie jednak nie
później niż w przeciągu trzech dni roboczych przed upływem terminu realizacji umowy.
Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, zobowiązany
będzie dostarczyć Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku,
pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niedochowania należytej
staranności Wykonawcy. Niezłożenie przedmiotowego wniosku w określonym terminie pozbawia
Wykonawcę możliwości dokonania zmian zawartej umowy z wyjątkiem pkt.3a).
Zamawiający ma pięć dni roboczych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do
złożonego wniosku, o którym mowa powyżej i powiadomienie Wykonawcy na piśmie o swojej
decyzji.
W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę umowy w tym na przedłużenie
terminu wykonania zamówienia, zostanie sporządzony aneks
w formie pisemnej.
Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej z wyjątkiem pkt. 3a), nie będą stanowić podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4.4. Informacje administracyjne

4.4.1. adres strony internetowej, na której jest dostępna specyf ikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.milanowek.pl.

Specyf ikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
na wniosek Zainteresowanego, w referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią w Urzędzie
Miasta Milanówka ulica Spacerowa 4, Milanówek w godzinach pracy Urzędu
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4.4.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert:
15.09.2014 roku, godzina 1215

Miejsce: w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4,
bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego.

4.4.5. Termin związania ofertą:
Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.)
4.4.16. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

4.4.17. czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Miasta
-/Michał Stępień
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