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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517099-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sieradz: Usługi utrzymania gruntów
2019/S 211-517099
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina miasto Sieradz
Krajowy numer identyfikacyjny: 827-22-37-737
Adres pocztowy: pl. Wojewódzki 1
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL714
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jowita Olczyk
E-mail: zamowienia@umsieradz.pl
Tel.: +48 438266128
Faks: +48 438223005
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sieradz.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.umsieradz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 zimowe dróg, zieleni i czystości na terenie miasta Sieradza w 2020 r.
Numer referencyjny: WOR-Z.271.39.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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77314000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Zamówienie obejmuje następujące usługi:
1) oczyszczanie dróg, ulic oraz terenów nieutwardzonych na terenie miasta w zakresie określonym w
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2,
2) pielęgnację i utrzymanie zieleni w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr
2a,
3) utrzymanie zimowe dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych w zakresie określonym w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2b.

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
77313000
90610000
90511300
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina miasto Sieradz

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje następujące usługi:
1) oczyszczanie dróg, ulic oraz terenów nieutwardzonych na terenie miasta w zakresie określonym w
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2,
2) pielęgnację i utrzymanie zieleni w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr
2a,
3) utrzymanie zimowe dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych w zakresie określonym w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2b.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
a) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5,
b) wykaz dróg gminnych, chodników, parkingów i ciągów komunikacyjnych - załącznik nr 6,
c) wykaz: słupów ogłoszeniowych, imprez plenerowych, stawów i zbiorników wodnych, korytek ściekowych,
rowów betonowych i odwadniających - załącznik nr 7,
d) wykaz miejsc rekreacyjnych - załącznik nr 8,
e) opis dekoracji miasta oraz miejsc pamięci narodowej - załącznik nr 9,
f) wykaz obiektów i miejsc pamięci narodowej - załącznik nr 10,
g) zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach - załącznik nr 11,
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 12.
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3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późniejszymi zmianami):
— kierowanie pojazdami,
— pielęgnowanie zieleni,
— operowanie pojazdami,
— omiatanie i sprzątanie terenów,
— pielęgnacja trawników, rabat kwiatowych, drzew, krzewów, odśnieżanie oraz dbanie o właściwy stan
nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas wykonania prac związanych z oczyszczaniem miasta realizowanych na
podstawie zleceń Zamawiającego / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: czas wykonania prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni realizowanych
na podstawie zleceń Zamawiającego / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów wytwarzanych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie art. 233
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 701) - dalej u.o.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony,
gdy jeden z nich wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 2 500 000,00 PLN (suma gwarancyjna).
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za
spełniony, gdy jeden z nich samodzielnie, niektórzy z nich w części bądź łącznie wykażą się posiadaniem polisy
na kwotę minimum 2 500 000,00 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej:
— 2 usługi polegające na wykonaniu usług z zakresu oczyszczania terenów miejskich o wartości minimum 500
000,00 PLN brutto każda,
— 2 usługi polegające na wykonaniu usług z zakresu pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenach miejskich.
W tym w parkach, zbiornikach wodnych o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto każda,
— 2 usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg, jezdni i chodników o wartości minimum 200 000,00 PLN
brutto każda, przy czym w zakres czynności wykonywanych w ramach każdej z usług wchodziło: odśnieżanie,
usuwanie oblodzeń, zebranie piasku i zanieczyszczeń po prowadzonej akcji zimowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za
spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą się wykonaniem powyższych usług w pełnym zakresie, przy czym
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów usług co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem danego
rodzaju usług w wymaganej ilości i zakresie.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości usług dotyczą części
umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert).
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu.
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: pługiem lekkim (ciągnikowym) 3 szt., pługiem ciężkim
(samochodowym) 3 szt., piaskarką ciągnikową 4 szt., piaskarką samochodową 1 szt., zamiatarką uliczną
2 szt., zamiatarką chodnikową 2 szt., koparko-spycharką 4 szt., ładowarką 2 szt., kosiarką ramieniową 5
szt., kosiarką spalinową z koszem 10 szt., pilarką spalinową 10 szt., kosą spalinową 10 szt., dmuchawą do
liści 10 szt., podnośnikiem montażowym o wysokości do 21 m 1 szt., ciągnikiem rolniczym 4 szt., przyczepą
ciągnikową 4 szt., beczkowozem do podlewania 1 szt., opryskiwaczem ciągnikowym 2 szt., beczkowozem
do zmywania ulic 2 szt., śmieciarką bezpyłową 5 szt., samochodem z nośnikiem kontenerowym 3 szt.,
pojazdem przystosowanym do odbioru padliny 1 szt., pojazdem do odbioru odpadów z koszy ulicznych 2 szt.,
samochodem ciężarowym przystosowanym do montażu pługa i piaskarki 2 szt., kosiarką samobieżną do skarp
1 szt., pługiem samojezdnym o max wadze ½ tony 1 szt., kosiarką tylno-boczną 3 szt.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za
spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą się dysponowaniem wymaganymi narzędziami, wyposażeniem
zakładu lub urządzeniami technicznymi.

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:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej
umowy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

31/10/2019
S211
https://ted.europa.eu/
TED

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

4/7

Dz.U./S S211
31/10/2019
517099-2019-PL

III.2.3)

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/7

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

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: 04/12/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 04/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1, sala A, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2020 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SIWZ w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego możliwa jest w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub
zastosowania rozwiązań zamiennych tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu
zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów
równoważnych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych usług wchodzących w zakres
przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności niezależnych od stron umowy:
1) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie usługi – możliwość zmiany terminu nie
dotyczy prowadzonej „akcji zimowej”,
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2) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z
2019 r. poz. 1145),
3) zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
4) wstrzymanie lub przedłużenie terminu realizacji usługi przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w art.
144 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego:
1) w przypadku ustawowej zmiany określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona.
5. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi
wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
6. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 12-23, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców z powodów wymienionych w art. 24 ust. 5
pkt 1-2 oraz pkt 4-8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
115 000,00 PLN (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy 00/100).
Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego
oferta zostanie wybrana zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w
ofercie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Izby
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
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
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
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Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2019
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