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Chorzów, dnia 9 lutego 2018r.
GI/ZP/7045/073_15/000/17
Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na
terenie miasta Chorzowa”.

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - Miejski Zarząd Ulic
i Mostów w Chorzowie, jako Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w zakresie:
1) ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Było:

Przedmiotem zamówienia jest „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
obejmującymi następujące zadania:
Zadanie 1 Letnie oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1128249,93 m2 - dróg będących
w Zarządzie MZUiM.
Zadanie 2 Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1128249,93 - dróg będących w Zarządzie
MZUiM w Chorzowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik 4, 4a, 4b, 5, 6, 7 do SIWZ.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
90.60.00.00-3- Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90.61.10.00-3 - Usługi sprzątania ulic
90.61.20.00-0- Usługi zamiatania ulic
90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń

UWAGA 1 DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.
ZAMAWIAJĄCY NAKŁADA NA WYKONAWCĘ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE:
a) selektywnego zbierania, selektywnego wywozu, zgodnie z wymogami prawa, zagospodarowania
odpadów, które na nieruchomościach, objętych utrzymaniem będą się pojawiać lub będą powstałe w
wyniku działań wynikających lub związanych z realizacją umowy o zamówienie;
b) gospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi z nieruchomości objętych utrzymaniem – w zakresie
w jakim stanowi to obowiązek faktycznie władającego nieruchomością – wykonawca zobowiązany jest
realizować w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.
2. W ramach wykonywania usługi należy stosować się do przepisów zawartych w szczegółowych zakresach
usług zawartych w załączniku nr 4, 4a i 4b, 5, 6, 7 do niniejszej Specyfikacji.
3. Usługa wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%

Jest:

Przedmiotem zamówienia jest „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
obejmującymi następujące zadania:
Zadanie 1 Letnie oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1128443,53 m2 - dróg będących
w Zarządzie MZUiM.

Zadanie 2 Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1128443,53 m2 - dróg będących
w Zarządzie MZUiM w Chorzowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik 4, 4a, 4b, 5, 6, 7 do SIWZ.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
90.60.00.00-3- Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90.61.10.00-3 - Usługi sprzątania ulic
90.61.20.00-0- Usługi zamiatania ulic
90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń

UWAGA 1 DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.
ZAMAWIAJĄCY NAKŁADA NA WYKONAWCĘ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE:
a) selektywnego zbierania, selektywnego wywozu, zgodnie z wymogami prawa, zagospodarowania
odpadów, które na nieruchomościach, objętych utrzymaniem będą się pojawiać lub będą powstałe w
wyniku działań wynikających lub związanych z realizacją umowy o zamówienie;
b) gospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi z nieruchomości objętych utrzymaniem – w zakresie
w jakim stanowi to obowiązek faktycznie władającego nieruchomością – wykonawca zobowiązany jest
realizować w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.
2. W ramach wykonywania usługi należy stosować się do przepisów zawartych w szczegółowych zakresach
usług zawartych w załączniku nr 4, 4a i 4b, 5, 6, 7 do niniejszej Specyfikacji.
3. Usługa wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%

2) ROZDZIAŁ XIII.
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
Dodaje się punkt 4.3.6 oraz 4.3.7 w brzmieniu:
- w celu potwierdzenia zadeklarowanych w formularzu ofertowym kryteriów oceny:
4.3.6. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez pojazdy Wykonawcy norm EURO, którymi
może być jeden z poniższych dokumentów:
- certyfikat EURO,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu,
- wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
- oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta,
- dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego
upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające
zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej,
-ksero wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość
jednoznacznej identyfikacji pojazdu).
4.3.7. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym posiadania systemu zarządzania
środowiskiem – dokument potwierdzający jego wdrożenie.
3) ROZDZIAŁ XIX.
pkt. 1.2.
Było:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19 luty 2018 r. o godzinie 09:45

Jest:

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 26 luty 2018 r. o godzinie 09:45

4) ROZDZIAŁ XXI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
pkt.6 Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch
kopertach, opisanych w następujący sposób:

ppkt. a) koperta zewnętrzna:
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powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
Było:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8a
Oferta do przetargu nieograniczonego
na: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa”
- Nie otwierać przed 19 lutego 2018r. godz. 10:00

Jest:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8a
Oferta do przetargu nieograniczonego
na: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa”
- Nie otwierać przed 26 lutego 2018r. godz. 10:00

5) W ROZDZIAŁ XXIII
Było:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i
Mostów w Chorzowie – w Sekretariacie, nie później niż do dnia 19 lutego 2018 r. do
godziny 09:45.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 19 lutego 2018 r.. o
godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego
Jest:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i
Mostów w Chorzowie – w Sekretariacie, nie później niż do dnia 26 lutego 2018 r. do
godziny 09:45.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26 lutego 2018 r. o
godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego
6) W ROZDZIAŁ XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW
Było:
1.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena ofertowa (C) – 60 %
b) posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T) – 10%
c) emisja spalin (E) – 30 %
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2.

Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną
w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:
W tym kryterium badana oferta otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru

P( C) = Cmin / Cbo X KW( C) * 60, gdzie:
P( C) - punkty za cenę
Cmin- cena najniższa z oferowanych ważnych ofert
Cbo - cena badanej oferty
KW (C ) - waga procentowa kryterium C
60 - współczynnik przeliczeniowy
Uwaga 14: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
Uwaga 15: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po
przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie
ulega zmianie.
ad. b) stosowanie posiadanie systemu zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia maksymalnie 10 pkt - wg następującego zasad:
Tbo – stosowany system zarządzania środowiskiem, przy czym:
Tbo = 10 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca stosować będzie wdrożony system zarządzania środowiskiem
i audytu (EMAS) lub stosować będzie certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat potwierdzający wdrożenie
systemu zarządzania środowiskiem
Tbo= 0 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca nie będzie stosować systemu zarządzania środowiskiem
ad. c) emisja spalin – 30% - maksymalnie 30 pkt - wg następującego zasad:
Poprzez kryterium „emisja spalin” Zamawiający rozumie realizację przedmiotu zamówienia przy użyciu
pojazdów wymaganych w tabeli nr 1 poz.1,2,3, 6 i 7 ( rozdz. XIII SIWZ) spełniających normę emisji spalin
nie niższą niż EURO 5.
Ocena punktowa dokonana zostanie wg następujących zasad:
- za każdy wykazany pojazd pługopiaskarka (poz. 1 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 15 pkt,
- za każdy wykazany pojazd o DMC do 3,5t (poz. 2 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 5 pkt,
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- za każdy wykazany pojazd zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic (poz. 3 tabeli
nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 5 pkt,
- za wykazany pojazd z polewaczką (poz. 6 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt,
- za wykazany pojazd patrolowy (poz. 7 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca
otrzyma 2,5 pkt,
- za każdy wykazany pojazd pługopiaskarka (poz. 1 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1
pkt - maksymalnie 6 pkt,
- za każdy wykazany pojazd o DMC do 3,5t (poz. 2 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt maksymalnie 2 pkt,
- za każdy wykazany pojazd zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic (poz. 3 tabeli
nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt - maksymalnie 2 pkt,
- za wykazany pojazd z polewaczką (poz. 6 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt,
- za wykazany pojazd patrolowy (poz. 7 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt,
Łączna liczba punktów (P) jakie może otrzymać oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby punktów dla
kryterium: cena ofertowa (C), posiadanie certyfikatu (T) i emisja gazów spalinowych (E),
P = C+T+E
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
Najwyższa liczba punktów decyduje o wyborze oferty.

Jest:
1.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena ofertowa (C) – 60 %
b) posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T) – 10%
c) emisja spalin (E) – 30 %
2.

Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną
w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:
W tym kryterium badana oferta otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru

P( C) = Cmin / Cbo X KW( C) * 60, gdzie:
P( C) - punkty za cenę
Cmin- cena najniższa z oferowanych ważnych ofert
Cbo - cena badanej oferty
KW (C ) - waga procentowa kryterium C
60 - współczynnik przeliczeniowy
Uwaga 14: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
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Uwaga 15: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po
przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie
ulega zmianie.
ad. b) stosowanie posiadanie systemu zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia maksymalnie 10 pkt - wg następującego zasad:
Tbo – stosowany system zarządzania środowiskiem, przy czym:
Tbo = 10 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca stosować będzie wdrożony system zarządzania środowiskiem
i audytu (EMAS) lub stosować będzie certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat potwierdzający wdrożenie
systemu zarządzania środowiskiem
Tbo= 0 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca nie będzie stosować systemu zarządzania środowiskiem
ad. c) emisja spalin – 30% - maksymalnie 30 pkt - wg następującego zasad:
Poprzez kryterium „emisja spalin” Zamawiający rozumie realizację przedmiotu zamówienia przy użyciu
pojazdów wymaganych w tabeli nr 1 poz.1,2,3, 6 i 7 (rozdz. XIII SIWZ) spełniających normę emisji spalin
nie niższą niż normy wykazane w warunkach udziału w postępowaniu.
Ocena punktowa dokonana zostanie wg następujących zasad:
- za każdy wykazany pojazd pługopiaskarka (poz. 1 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 15 pkt,
- za każdy wykazany pojazd o DMC do 3,5t (poz. 2 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 5 pkt,
- za każdy wykazany pojazd zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic (poz. 3 tabeli
nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 5 pkt,
- za wykazany pojazd z polewaczką (poz. 6 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt,
- za wykazany pojazd patrolowy (poz. 7 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca
otrzyma 2,5 pkt,
- za każdy wykazany pojazd pługopiaskarka (poz. 1 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1
pkt - maksymalnie 6 pkt,
- za każdy wykazany pojazd o DMC do 3,5t (poz. 2 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt maksymalnie 2 pkt,
- za każdy wykazany pojazd zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic (poz. 3 tabeli
nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt - maksymalnie 2 pkt,
- za wykazany pojazd z polewaczką (poz. 6 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt,
- za wykazany pojazd patrolowy (poz. 7 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt,
Łączna liczba punktów (P) jakie może otrzymać oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby punktów dla
kryterium: cena ofertowa (C), posiadanie certyfikatu (T) i emisja gazów spalinowych (E),
P = C+T+E
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Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
Najwyższa liczba punktów decyduje o wyborze oferty.

7) Na stronie zamawiającego zamieszczono:
 zmodyfikowany formularz ofertowy;
 zmodyfikowany załącznik nr 3 – wzór umowy;
 zmodyfikowany załączniki nr 4;
 zmodyfikowany załącznik nr 4a;
 zmodyfikowany załącznik 4b;
 zmodyfikowane załączniki nr 5 i 6 wraz z załącznikami mapowymi;
 zmodyfikowany załącznik nr 7.
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
i zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie
o sprostowaniu ogłoszenia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.02.2018r.

Dyrektora MZUiM
………………………………
mgr inż. Piotr Wojtala
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