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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521731-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
2017/S 247-521731
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bałtycka 8A, Osoba do kontaktów: mgr inż.
Wojciech Osadnik; mgr inż. Tadeusz Waluga, Chorzów 41-500, Polska. Tel.:
+48 322411270. Faks: +48 322414060. E-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.10.2017, 2017/S 189-387986)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90600000, 90611000, 90612000, 90620000, 90630000
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Usługi sprzątania ulic
Usługi zamiatania ulic
Usługi odśnieżania
Usługi usuwania oblodzeń
Zamiast:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: 48
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie lub rozdzielnie co najmniej każdą z poniżej
wymienionych usług w wyszczególnionych ich liczbie:
— co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda letniego utrzymania
dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni 1 000 000 m2 lub 140 km dróg,
a których wartość nie była niższa niż 700 000,00 zł brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy - co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda zimowego
utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni 1 000 000 m2 lub 140
km dróg, a których wartość nie była niższa niż 1 000 000,00 zł brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać
na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod
uwagę do oceny spełniania warunku.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania
niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż 24 osobami, w tym:
— 2 osobami do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania
dróg, posiadającymi wyższe wykształcenie logistyczne,
— 12 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o.
Dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
— 8 osobami, w tym kierowców samochodów dostawczych, operatora polewaczki, operatorów zamiatarek ulicznych i
pojazdów z pługami odśnieżnymi,
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— 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem
ruchem drogowym, w związku z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
128 z późn. zm.).
3.Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym
w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych w poniżej:
1. Pługopiaskarki o zabudowie od 4 m3 do 6 m3 wyposażone w sterowny pług z możliwością skrętu 30 stopni w prawo i w
lewo, o szerokości nie mniejszej niż 2,7 m. 6 szt.
2. Pojazdy o DMC do 3,5t przystosowane do przewozu rzeczy i osób 2 szt.
3. Zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic, 2 szt.
4. Ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m. 2 szt.
5. Zamiatarka uliczna elewatorowa 1 szt.
6. Pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5m3 1 szt.
7. Pojazd patrolowy oznaczony logo firmy 1 szt.
Razem: 15 szt.
Pojazdy wskazane w wierszu nr 1,2 i 3 powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji spalin EURO 6, natomiast pojazdy
wymienione w pkt. 6 i 7 powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji spalin EURO 5. Wyżej wymieniona ilość sprzętu
(określona w tab. 1) jest ilością minimalną, jaka winna być w całodobowej dyspozycji dla potrzeb miasta Chorzów
na okres realizacji umowy. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z
warunków pogodowych i rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić letnie i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z ustalonymi
standardami. Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń, wyposażenia Baza magazynowo – eksploatacyjnosprzętową dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia:
— Przez bazę magazynowo-eksploatacyjną-sprzętową rozumie się bazę wyposażoną w punkt dyspozytorski, miejsce
do magazynowania soli, piasku, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników na terenie której stacjonują
wszystkie wymagane umową pojazdy letniego i zimowego utrzymania. Z bazy rozdysponowane są pojazdy i pracownicy i
jest wykorzystywana do prowadzenia akcji letniego i zimowego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy,
— usytuowana w odległości pozwalającej przystąpienie do usuwania skutków zjawisk zimowych,
— z miejscem do magazynowania odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości (w ilości nie mniejszej niż: 1 000
Mg chlorku sodu (soli) i 50 Mg piasku), zabezpieczonym przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników
atmosferycznych,
— z miejscem do załadunku odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości na pojazdy używane do realizacji
przedmiotu zamówienia.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena ofertowa (C). Waga 60
2. Odległość bazy magazynowo – eksploatacyjno – sprzętowej od granic administracyjnych Miasta Chorzów(B). Waga 20
3. Posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T). Waga 20
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
1.1. Wadium może być wniesione w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
23/12/2017
S247
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dz.U./S S247
23/12/2017
521731-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

3/6

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 8 listopada 2017 r. o godzinie 09:45
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770
Uwaga nr 9: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto
Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca
się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty
i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentów).
2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.
2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z
zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,
— zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.12.2017 (09:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
27.12.2017 (10:00)
Powinno być:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: 24
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie lub rozdzielnie co najmniej każdą z poniżej
wymienionych usług w wyszczególnionych ich liczbie:
— co najmniej 1 usługą trwającą 2 sezony lub 2 usługi trwające cały sezon każda letniego utrzymania dróg lub ulic lub
placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni 1 000 000 m2 lub 140 km dróg, a których wartość
nie była niższa niż 700 000,00 PLN brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy –
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co najmniej 1 usługą trwającą 2 sezony lub 2 usługi trwające cały sezon każda zimowego utrzymania dróg lub ulic lub
placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni 1 000 000 m2 lub 140 km dróg, a których wartość
nie była niższa niż 1 000 000,00 PLN brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do
momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny
spełniania warunku.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania
niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż 24 osobami, w tym:
— 2 osobami do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania
dróg, posiadającymi wyższe wykształcenie logistyczne lub 2 osobami do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac
związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania dróg, posiadającymi 5 letnie doświadczenie,
— 12 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
— 8 osobami, w tym kierowców samochodów dostawczych, operatora polewaczki, operatorów zamiatarek ulicznych i
pojazdów z pługami odśnieżnymi,
— 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem
ruchem drogowym, w związku z przepisami ustawy z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 128
z późn. zm.).
3.Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym
w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych w poniżej:
1. Pługopiaskarki o zabudowie od 4 m3 do 6 m3 wyposażone w sterowny pług z możliwością skrętu 30 stopni w prawo i w
lewo, o szerokości nie mniejszej niż 2,7 m. 6 szt.
2. Pojazdy o DMC do 3,5t przystosowane do przewozu rzeczy i osób 2 szt.
3. Zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic, 2 szt.
4. Ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m. 2 szt.
5. Zamiatarka uliczna elewatorowa 1 szt.
6. Pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5m3 1 szt.
7. Pojazd patrolowy oznaczony logo firmy 1 szt.
Razem: 15 szt.
Pojazdy wymienione w wierszu 1, 2, 3, 6 i 7 w powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji spalin EURO 4.
Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tab. 1) jest ilością minimalną, jaka winna być w całodobowej dyspozycji dla
potrzeb miasta Chorzów na okres realizacji umowy. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować
będzie wynikała z warunków pogodowych i rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić letnie i zimowe utrzymanie dróg
zgodnie z ustalonymi standardami.
Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń, wyposażenia Baza magazynowo – eksploatacyjno- sprzętową
dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia:
Baza magazynowo – eksploatacyjno- sprzętową dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia:
— Przez bazę magazynowo-eksploatacyjną-sprzętową rozumie się bazę wyposażoną w punkt dyspozytorski, miejsce
do magazynowania soli, piasku, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników na terenie której stacjonują
wszystkie wymagane umową pojazdy letniego i zimowego utrzymania. Z bazy rozdysponowane są pojazdy i pracownicy i
jest wykorzystywana do prowadzenia akcji letniego i zimowego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy,
— usytuowana w odległości pozwalającej przystąpienie do usuwania skutków zjawisk zimowych, zlokalizowanej na
terenie miasta Chorzów lub w jego bezpośredniej bliskości tj. położonej do 15 km od granicy miasta Chorzowa,

23/12/2017
S247
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/6

Dz.U./S S247
23/12/2017
521731-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

5/6

— z miejscem do magazynowania odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości (w ilości nie mniejszej niż: 1 000
Mg chlorku sodu (soli) i 50 Mg piasku), zabezpieczonym przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników
atmosferycznych,
— z miejscem do załadunku odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości na pojazdy używane do realizacji
przedmiotu zamówienia.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena ofertowa (C). Waga 60
2. Posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T). Waga 10
3. Emisja spalin (E). Waga 30
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
1.1. Wadium może być wniesione w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10.1.2018 r. o godzinie 9:45
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770
Uwaga nr 9: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto
Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca
się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty
i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentów).
2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.
2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z
zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
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której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,
— zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.1.2018 (09:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
10.1.2018 (10:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej
Na stronie Zamawiającego zamieszczono:
• SIWZ po modyfikacji po Wyroku KIO 2146/17 z dnia 30.10.2017 r.
• zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy”,
• zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”,
• zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,
• zmodyfikowany Załącznik nr 4a do SIWZ „SST lato”,
• zmodyfikowany Załącznik nr 4b do SIWZ „SST zima”.
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