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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80527-2020:TEXT:PL:HTML

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

2020/S 034-080527

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres pocztowy: ul. Bałtycka 8A
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Osadnik, Sabina Cieślik
E-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
Tel.:  +48 322411270
Faks:  +48 322414060
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mzuim.chorzow.eu/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.mzuim.chorzow.eu/
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/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa

mailto:sekretariat@mzuim.chorzow.eu
https://www.mzuim.chorzow.eu/
https://bip.mzuim.chorzow.eu/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Numer referencyjny: GI/SC/7045/005/000/20

II.1.2) Główny kod CPV
90600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa obejmujące
następujące zadania:
1.1. Zadanie 1: Letnie oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2- dróg będących w Zarządzie
MZUiM.
1.2. Zadanie 2: Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2- dróg będących w Zarządzie
MZUiM w Chorzowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik 4, 4a, 4b, 5, 6 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000
90612000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa obejmujące
zadania:
Zadanie 1: Letnie oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2- dróg będących w Zarządzie
MZUiM.
Zadanie 2: Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2- dróg będących w Zarządzie
MZUiM
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zał 4, 4a, 4b, 5, 6 do SIWZ.
UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązki w zakresie:
1) 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;
2) 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.
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2. W ramach wykonywania usługi należy stosować się do przepisów zawartych w szczegółowych zakresach
usług zawartych w zał. nr 4, 4a i 4b, 5, 6 do SIWZ
3. Usługa wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8 %.
4. Informacje dotyczące możliwości zmian umowy i warunki ich dokonania zostały określone w Zał. nr 3 do
SIWZ.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania
dróg;
2) praca fizyczna przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg – pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia,
— jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z poźn. zm.).
6. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie:
1) Oświadczeniem Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane wyżej w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/
umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej w trakcie realizacji zamówienia, których dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony), zawartą/zawartych na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji
zamówienia. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781);
3) zaświadczeniem właściwego oddziału ZUS, potwierdzającym opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w Zał nr 3 do SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP.
2. Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia
podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - wszelkie informacje w tym zakresie
zawiera Rozdział VI SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w pkt 3.1. - 3.3. Rozdz. XIII SIWZ.
2.Podstawy wykluczenia:
1).Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2)Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących
przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust.
5 pkt. 1,2, 4 - 8 ustawy PZP.
3.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:
1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (rejestr BDO), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek musi spełniać każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
Warunki dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podano w dalszej
części ogłoszenia.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego pkt 3.1. - 3.3. Rozdz. XIII SIWZ do
oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.Uwagi dot. JEDZ zawarto w pkt. 4.1.Rozdz. XIII SIWZ.
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Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie, oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów)
określonych w pkt. 4.2 Rozdz. XIII. SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, oświadczeń
i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) określonych w pkt. 4.3 Rozdz. XIII.
SIWZ, w tym w celu wykazania spełniania warunku Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do Rejestru BDO.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4.2 Rozdz. XIII SIWZ.:
Pkt 4.2.1.-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;
Pkt 4.2.2 – 4.2.4.-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.
Pozostałe informacje w tym zakresie zawarto w pkt. 5.2- 5.4 Rozdz. XIII SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż
2 000 000 PLN
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000 PLN
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.
Uwaga:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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— potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Uwaga:
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt 4.3.2. lub 4.3.3. Rozdziału XIII SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez
Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 min.pow.1 000 000 m2 lub min.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
m-cy
— 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 min.powierzchni 1 000 000 m2 lub min.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 m-cy
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.
Dysponowanie(dysponuje lub będzie dysponował)osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zam. w ilości
nie mniejszej niż 24 os., tym:
2 os.do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania
dróg,posiadającymi wyższe wykształcenie logistyczne lub 2 os. do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac
związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania dróg,posiadającymi 5letnie doświadczenie,
12 os., z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 t,
8 os.,w tym kierowców samochodów dostawczych, operatora polewaczki, operatorów zamiatarek ulicznych i
pojazdów z pługami odśnieżnymi,
2 os.posiadającymi uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem
ruchem drogowym, w związku z przepisami ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dysponowanie(dysponuje lub będzie dysponował)odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania
zamówienia,tj. przynajmniej w il.określ. w n/w. tab.:
Tab.1
1.Pługopiaskarki o zabudowie od 4 m3 do 6 m3 wyposażone w sterowny pług z możliwością skrętu 30 st w
prawo i w lewo, o szer nie mniej. niż 2,7 m 8 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.Zamiatarka uliczna elewatorowa 1 szt.
5.Ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m. 3 szt.
6.Pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5m3 1 szt.
Razem:17 szt.
Tab 2
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Baza magazynowo – eksploatacyjno- sprzętową dedykowana do realizacji przedmiotu zam.:
— 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 15km od granicy miasta Chorzowa- 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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z powyższych warunków oceniany
będzie łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pojazdy wymienione w wierszu 1, 2, 3, 6 w tab. 1 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
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ);
Uwaga:
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór
wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ).
Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9
do SIWZ).
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
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danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późń. zm.),
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
Wskazanie powyższego następuje na Formularzu ofertowym (w pkt. XIII). Jeśli wskazane przez Wykonawcę
i pobrane samodzielnie przez Zamawiającego dokumenty lub oświadczenia sporządzone są w języku obcym
Zamawiający żąda przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentów
3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wskazanie
powyższego następuje na Formularzu ofertowym(w pkt. XIII)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ Projekt umowy (Załącznik nr 3).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w Projekcie umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 08:30

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:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/05/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – Chorzów, ul. Bałtycka 8A, pokój nr 36 (sala konferencyjna).
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2022 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W Formularzu ofertowym Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i e- mail za pomocą których prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych doc,docx, xls, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Ofertę należy złożyć w oryginale.
Pozostałe informacje w powyższym zakresie zostały określone w SIWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor MZUIM z siedzibą w Chorzowie przy ul. Bałtycka
8A, (kod pocztowy: 41-500), tel.: 322 411 270, adres e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
• W MZUiM wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem
telefonu: 322 414 250 lub adresem e-mail: iod@ mzuim.chorzow.eu
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

mailto:sekretariat@mzuim.chorzow.eu


Dz.U./S S34
18/02/2020
80527-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 11

18/02/2020 S34
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 11

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy PZP
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się 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 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Wszelkie kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane są art. 179 - 198g ustawy PZP.

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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2020
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