
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łomianki
Adres pocztowy: ul. Warszawska 115
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Referat Zamówień Publicznych
E-mail: aneta.witkowska@poczta.lomianki.pl
Tel.: +48 228889843
Faks: +48 228889844
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lomianki.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/
przetargi
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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
„Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego
przy Jeziorze Fabrycznym”: część I i część II
Numer referencyjny: RZP.271.36.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
3.1. Część 1: przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie czystości na terenie gminy
Łomianki oraz utrzymanie małych obiektów użytkowych służących rekreacji
codziennej i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicznych oraz koszy, w latach
2021–2022”.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 4–5 do SIWZ.
3.2. Część 2: przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie czystości na terenie Parku
Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w latach 2021–2022”.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 4–5 do SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz utrzymanie małych obiektów
użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicznych
oraz koszy, w latach 2021–2022”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub
wiejskich oraz usługi powiązane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Łomianki.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1. Część I: przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie czystości na terenie gminy
Łomianki oraz utrzymanie małych obiektów użytkowych służących rekreacji
codziennej i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicznych oraz koszy, w latach
2021–2022”. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach
4–5 do SIWZ.
1. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody na terenie gminy
Łomianki.
2. Sprzątanie przystanków autobusowych na terenie gminy Łomianki (wykaz
przystanków stanowi załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia), obejmujące:
1) codzienne opróżnianie koszy przystankowych;
2) naprawę i konserwację koszy na przystankach;
3) wymianę całych koszy (asortyment dostarczony przez zamawiającego);
4) codzienne sprzątanie terenu przystanków autobusowych, na długości zatok
przystankowych, jednak nie mniej niż 40 mb, po 20 mb od słupka przystankowego
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lub wiat przystankowych oraz szerokości utwardzonej powierzchni przystanków do 5
mb od krawędzi drogi / zatoki przystankowej (sprzątanie odpadów, zamiatanie piasku
z chodnika, usuwanie przerośniętych traw, itp.);
5) sprzątanie odpadów z terenu przystanków odbywać się będzie codziennie w
godzinach 500–700;
6) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji przystanków.
3. Utrzymywanie czystości na drogach głównych i zbiorczych (wykaz dróg zbiorczych
stanowi załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia).
4. Utrzymanie czystości na drogach lokalnych na terenie gminy Łomianki (wykaz dróg
stanowi załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia).
5. Sprzątanie piasku z ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów (wykaz ulic,
chodników, ścieżek rowerowych i parkingów objętych sprzątaniem stanowi załącznik
nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia), wraz z wywozem na legalne składowisko.
6. Utrzymanie czystości i porządku przy budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach
przy ul. Warszawskiej 71.
7. Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw oraz wokół budynku przy ul.
Kościuszki przy budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71.
8. Naprawa, konserwacja/renowacja, wymiana oraz usuwanie zużytych obiektów
użytkowych (tj. ławki).
9. Interwencyjne oczyszczanie placów, ulic przed i po uroczystościach oraz imprezach
masowych wg wskazań zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia
działań w terminie nie dłuższym niż wskazany w ofercie.
10. Usuwanie plakatów i ogłoszeń z tablic i słupów ogłoszeniowych.
11. Sprzątanie rejonu jez. Dziekanowskiego, jez. Pawłowskiego z częstotliwością
jeden raz w tygodniu.
12. Sprzątanie przeprawy promowej z częstotliwością jeden raz w tygodniu w
miesiącach maj–wrzesień.
13. Inne interwencyjne prace porządkowe wskazane przez zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w terminie nie dłuższym niż
wskazany w ofercie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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„Utrzymanie czystości na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w
Łomiankach w latach 2021–2022”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub
wiejskich oraz usługi powiązane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Łomianki.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.2. Część II: przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie czystości na terenie Parku
Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w latach 2021–2022”.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 4–5 do SIWZ.
Zestawienie powierzchni:
Całkowita powierzchnia parku – 56 270,00 m , w tym:
a) powierzchnia pod wodami – 28 509,00 m ;
b) tereny zielone wraz z runem naturalnym – 21 996,90 m;
c) nawierzchnia betonowa ażurowa (parking przy ul. Wiślanej) – 916,53 m ;
d) nawierzchnia betonowa wylewana (chodniki i ścieżki) oraz kompozytowa (kładka i
taras widokowy) – 3 048,85 m ;
e) nawierzchnia asfaltowa (tor rowerowy) – 234,48 m ;
f) nawierzchnia tymczasowa (chodnik z kostki betonowej) – 44 m ;
g) nawierzchnia drewniana (widownia przy Dolinie Mgieł) – 86 m ;
h) nawierzchnia grysowa (siłownia i street workout) – 699,68 m ;
i) nawierzchnia piaskowa (plac zabaw) – 734,56 m .
1. Opróżnianie koszy na śmieci:
— kosze na odpady selektywnie zbierane: 15 zestawów koszy po 3 komory,
— kosze na psie odchody – 2 szt.,
1) opróżnianie koszy z częstotliwością min. 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa,
piątek);
2) sprzątanie śmieci rozsypanych przy koszach;
3) konserwację koszy – mycie 1 raz w miesiącu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości koszy nie więcej niż o 20 % w
ciągu roku kalendarzowego, w zależności od bieżących potrzeb.
2. Utrzymanie czystości na terenie parku:
1) codzienne sprzątanie odpadów stałych z terenu całego parku i ich wywóz na
legalne składowiska odpadów;
2) bieżące usuwanie wszystkich odpadów z terenów zielonych, powierzchni
utwardzonych, brzegów jeziora a w szczególności: drobnych odpadów komunalnych
(np. niedopałki, kapsle, butelki, papierki itp.), gałęzi, i innych odpadów;
3) sprzątanie piasku, liści (zamiatanie) z chodników, ścieżek rowerowych, nawierzchni
drewnianych i parkingu: w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień,
wrzesień, październik; z częstotliwością min. 2 razy w tygodniu;
4) zamiatanie obejmuje teren:
— w przypadku chodników – całej powierzchni chodników,
— w przypadku ścieżek rowerowych – całej powierzchni ścieżek rowerowych,
— w przypadku parkingów – całej powierzchni parkingów,
— w przypadku nawierzchni drewnianych – całej nawierzchni drewnianej;
5) bieżące utrzymanie czystości na terenie placu zabaw dla dzieci: codzienne
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

usuwanie wszystkich odpadów z placu zabaw a w szczególności: odpadów
komunalnych, gałęzi, liści, kamieni lub innych odpadów, zamiatanie chodnika z
piasku.
6) bieżące utrzymanie w czystości i porządku nawierzchni grysowej przy siłowni
zewnętrznej (zbieranie śmieci, zagrabianie grysu, mocowanie włókniny);
7) bieżące utrzymanie w czystości wybiegu dla psów przy parkingu przy ul. Wiślanej –
codzienne sprzątanie odpadów;
8) bieżące utrzymanie czystości wokół sztucznego oczka wodnego tzw. „Doliny mgieł”
– usuwanie wszelkich odpadów komunalnych oraz liści z gabionów wypełnionych
kamieniem i gabionów szklanych oraz z powierzchni wody;
9) interwencyjne oczyszczanie terenu parku przed oraz po imprezach masowych wg
polecenia zamawiającego;
10) inne interwencyjne prace porządkowe wskazane przez zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w terminie nie dłuższym niż
wskazany w ofercie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
5.1.2.1.1 Dla części I i II: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada
aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego
Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów.
6.1.8.1 Dla części I i II: aktualnego wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego
przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie
transportu odpadów.
5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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oraz wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunki, o których mowa w
pkt 5 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej określonej w pkt 5.1.2.1.1 SIWZ spełnienie warunków nastąpi gdy dany
warunek wykaże każdy z nich samodzielnie;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w pkt 5.1.2.2.1 oraz
5.1.2.2.2 SIWZ spełnienie tego warunku w przypadku ww. wykonawców lub
podmiotów mogą wykazać łącznie;
3) w zakresie zdolności zawodowej określonej w pkt 5.1.2.3.1 i 5.1.2.3.2 SIWZ
spełnienie tego warunku w przypadku ww. wykonawców lub podmiotów wykaże jeden
z nich samodzielnie – zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów
dotyczących posiadanej zdolności zawodowej określonej w pkt 5.1.2.3.1 i 5.1.2.3.2
SIWZ przez 2 lub więcej podmiotów, warunek o którym mowa w pkt 5.1.2.3.1 i
5.1.2.3.2 SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z
podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany ww. warunek samodzielnie;
4) w zakresie zdolności technicznej określonej w pkt 5.1.2.3.3 SIWZ spełnienie
warunku zdolności technicznej w przypadku ww. wykonawców lub podmiotów mogą
wykazać łącznie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.1.2.2.1. Dla części I: postępowania wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 PLN.
5.1.2.2.2. Dla części II: postępowania wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 PLN.
6.1.9.1. Dla części I: postępowania dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 PLN.
W przypadku, gdy z treści dokumentu (np. polisy) nie wynika iż jest ona
opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia.
6.1.9.2. Dla części II: postępowania dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 PLN.
W przypadku, gdy z treści dokumentu (np. polisy) nie wynika iż jest ona
opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda:
6.2.1. oświadczenie JEDZ (załącznik nr 2 do SIWZ),
6.2.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
e. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6.1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda:
6.1.1. na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ, że nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego
w SIWZ;
6.1.2. oświadczenie, o którym mowa powyżej, wykonawca składa w formie Jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;
6.1.3. wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu na żądanie zamawiającego składa także oświadczenia JEDZ
dotyczące podwykonawców;
6.1.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
6.1.5. wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.1.2.3.1. Dla części I: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie
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ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonał jedno zadanie polegające na utrzymaniu czystości i
porządku na terenach ogólnodostępnych o minimalnej wartości 300 000,00 PLN
brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że ta usługa została wykonana należycie.
5.1.2.3.2. Dla części II: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonał jedno zadanie polegające na utrzymaniu czystości i
porządku na terenach ogólnodostępnych o minimalnej wartości 100 000,00 PLN
brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że ta usługa została wykonana należycie.
5.1.2.3.3. Dla części I i II: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres
realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami:
— samochód specjalistyczny o masie całkowitej do 3,5 t do wywozu nieczystości
stałych – 1 sztuka,
— samochód samowyładowczy o ładowności do 3,5 t masy całkowitej – 1 sztuka,
— dmuchawa do liści – 3 sztuki,
— zamiatarka ze szczotką o niskim ciężarze dedykowana do zamiatania chodników –
2 sztuki.
6.1.10.1. Dla części I: wykazu usług, w którym wykonawca wykaże że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonał jedno zadanie polegające na utrzymaniu czystości i
porządku na terenach ogólnodostępnych o minimalnej wartości 200 000,00 PLN
brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających
czy ta usługa została wykonana należycie.
6.1.10.2. Dla części II: wykazu usług w którym wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonał jedno zadanie polegające na utrzymaniu czystości i
porządku na terenach ogólnodostępnych o minimalnej wartości 100 000,00 PLN
brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających
czy ta usługa została wykonana należycie.
6.1.10.3. Dla części I i II: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami, w którym wykonawca wykaże, że dysponuje urządzeniami:
— samochód specjalistyczny o masie całkowitej do 3,5 t do wywozu nieczystości
stałych,
— 1 sztuka, samochód samowyładowczy o ładowności do 3,5 t masy całkowitej,
— 1 sztuka, dmuchawa do liści – 3 sztuki,
— zamiatarka ze szczotką o niskim ciężarze dedykowana do zamiatania chodników –
2 sztuki.
Wszystkie ww. urządzenia/pojazdy muszą być w dyspozycji wykonawcy na okres
realizacji zamówienia, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane
adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu,
posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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6.2.3. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
zamawiający żąda:
a. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp;
b. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
c. informacji z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.
6.2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt:
1) 6.2.2 lit. a oraz pkt 6.2.3 lit. c niniejszej SIWZ – składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2) 6.2.2 lit. b i c oraz 6.2.3 lit. a SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.2.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i
ust. 5 ustawy Pzp składa dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt
6.2.2 i 6.2.3 SIWZ.
6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
6.5.1. Zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Szczegółowy opis warunków oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich spełnienie
jest zawarty w SIWZ dostępny na stronie internetowej zamawiającego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy dla części I i II który jest w SIWZ dostępny na stronie
zamawiającego.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:
11.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 30 grudnia 2020 r. godz. 10.20 w
siedzibie zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71, pok. nr 11.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie jest jawne.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
1.10.2022.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dla części I § 10
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1
ustawy Pzp w szczególności:
1) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa powiązanych z ustawą Pzp
lub przedmiotem zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług;
2) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia zaproponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany
są korzystne dla zamawiającego;
3) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza możliwość
realizacji dodatkowych usług, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w
powołanym powyżej artykule;
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4) zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z
zapisami art. 144 ust.1 pkt 3–6 ustawy Pzp.
3. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy
do zmiany wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 z wyjątkiem ust. 2 pkt 3 i
ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego wzajemnego
powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
Dla części II § 10
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp w szczególności:
1) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa powiązanych z ustawą Pzp
lub przedmiotem zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług;
2) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia zaproponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany
są korzystne dla zamawiającego;
3) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza możliwość
realizacji dodatkowych usług, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w
powołanym powyżej artykule;
4) zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z
zapisami art. 144 ust.1 pkt 3–6 ustawy Pzp.
3. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy
do zmiany wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 z wyjątkiem ust. 2 pkt 3 i
ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego wzajemnego
powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
2.10. Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp. Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych usług,
zamówienie zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
— dla części I postępowania 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
— dla części II postępowania 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy, odnoszące się do postępowań o wartości powyżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
17.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17.3. Odwołanie wnosi się:
17.3.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób;
17.3.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
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.
17.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
17.4.1. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2020
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