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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10413-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2018/S 006-010413

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:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
50 000 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: 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.
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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
10.1.2018 (09:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.1.2018 (10:00)
Powinno być:

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: 24.1.2018 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.
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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
24.1.2018 (09:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
24.1.2018 (10:00)
Inne dodatkowe informacje
We wzorze umowy w §13 „Kary i potrącenia” zmieniono ust. 2.23.


