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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309465-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kościerzyna: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
2012/S 188-309465
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Kościerzyna
Osoba do kontaktów: Joanna Krajewska-Masiak
83-400 Kościerzyna
POLSKA
Tel.: +48 586802305
E-mail: wizp@koscierzyna.gda.pl
Faks: +48 586802366
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.koscierzyna.gda.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

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:
Utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
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Kod NUTS PL634
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 utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kościerzyna wraz z
pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej z podziałem na dwie strefy.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90600000, 77310000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej 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:
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 200 000 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 19.11.2012. Zakończenie 28.12.2014

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: strefa I
1)
Krótki opis
Utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna w strefie I.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90600000, 77310000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 19.11.2012. Zakończenie 28.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: strefa II
1)
Krótki opis
Utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna w strefie II.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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90600000, 77310000
3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 19.11.2012. Zakończenie 28.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta winna być zabezpieczona wadium odpowiednio:
Strefa I - 9 000 PLN.
Strefa II - 23 000 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

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

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy spełniają warunki o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa 24 ust.1 ustawy Prawo zmówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunki w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
zostały spełnione, oraz w celu wykazania braku podstaw do wyklucznia, Wykonawca wraz z ofertą złoży:
— pisemne oświadczenie, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
— jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzi
działalność zgodną z zakresem przedmiotu zamówienia, tj. przedstawi wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 839),
— aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy,
— pisemne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
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— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawcanie
zalega z opłacaniem podatków i opłat 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 ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 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 ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów oświadczenia i dokumentów potwierdzających braku podstaw do wykluczenia z niniejszego
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp (tj. pisemne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie posiada zaległości płatności w zakresie
podatków i ubezpieczeń społecznych w organach US i ZUS, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym
wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 9).
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej
z opisem przedmiotu zamówienia, jaki Wykonawca będzie wykonywał w ramach niniejszego zamówienia.W
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku należy złożyć wraz zofertą aktualną polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia lub elementem przedmiotu zamówienia, jaki będzie wykonywał w ramach niniejszego przedmiotu
zamówienia.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie sprzętem w określonej minimalnej ilości dla każdej ze stref zgodnie z
poniższym wykazem:
Strefa I:
— zamiatarka uliczna/chodnikowa bezpyłowa samojezdna typu samochodowego – 1 szt,
— zamiatarka bębnowa - 1 szt,
— pojazd do opróżniania koszy o masie całkowitej do 3,5 t*) – 1 szt,
— zbieracze spalinowe – plecakowe – 2 szt,
— pojazd do transportu np. skoszonej trawy, liści itp. – 1 szt.
Strefa II:
— zamiatarka uliczna bezpyłowa samojezdna typu samochodowego – 2 szt,
— zamiatarka chodnikowa bezpyłowa samojezdna typu samochodowego – 1 szt,
— zamiatarka bębnowa - 2 szt,
— pojazd do opróżniania koszy o masie całkowitej do 3,5 t*) – 1 szt,
— maszyna – urządzenie do zbierania mechanicznego liści z dużych powierzchni umożliwiające ich załadunek
bezpośrednio na pojazd – 2 szt,
— pojazd do transportu np. skoszonej trawy, liści itp. – 2 szt.
Uwaga.
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*) sprzęt może być wykorzystany jednocześnie w obu strefach.
W celu potwierdzenia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć
wykaz narządzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować:
1) 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pielęgnacji zieleni posiadającą
kwalifikacje zawodowe, tj. zdobyte wykształcenie w kierunku ogrodnictwo oraz 3 letnie doświadczenie
zawodowe.
W przypadku realizacji usługi przez Wykonawcę w obu strefach dopuszcza się wykorzystanie tej samej osoby
do nadzoru prac.
2) 1 osobą nadzorującą pracami w pasie drogowym posiadającą zaświadczenie potwierdzające ukończenie
szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydanym
na podstawie § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.7.2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2010 Nr 123 poz. 840).
W przypadku realizacji usługi przez Wykonawcę w obu strefach dopuszcza się wykorzystanie tej samej osoby
do nadzoru prac.
W celu potwierdzenia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego dla
wykonania zamówienia,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

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:
ZP 24/2012

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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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
6.11.2012 - 10:00

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: 6.11.2012 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50
%wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art.67 ust 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych/Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Prawo zamowień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2012
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