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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394080-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Świętochłowice: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2015/S 216-394080
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice,
ul. Katowicka 54, Osoba do kontaktów: Michał Palusiński, Świętochłowice 41-600,
POLSKA. Tel.: +48 323491850. Faks: +48 323491851. E-mail: zp@swietochlowice.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.10.2015, 2015/S 209-380037)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90610000, 90400000, 90620000, 90630000, 77310000, 77342000, 77211400, 77211500, 50232100, 51110000,
98350000, 90722200, 98390000, 45233142
Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Usługi utylizacji nieczystości
Usługi odśnieżania
Usługi usuwania oblodzeń
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Przycinanie żywopłotów
Usługi wycinania drzew
Usługi pielęgnacji drzew
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa
Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska
Inne usługi
Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że posiada:
1.1.1 transportu odpadów o następujących kodach: z grupy 20 oraz w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,15 01 07, 16 01 03, 16 03 06, 16 03 80, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 81,
17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 03 01*, 17 03 03 *, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05
05*, 17 05 06, 17 05 08, 17 05 07* , 17 09 03*, 17 09 04, 19 12 07
1.1.2. transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego materiał kategorii 1.
W celu oceny spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia następujących dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. zezwolenie na transport odpadów, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w
związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o następujących kodach: z grupy 20 oraz w zakresie
odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,15 01 07, 16 01 03, 16 03 06, 16 03 80, 17 01 01,
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17 01 02, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 03 01*,
17 03 03 *, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 08, 17 05 07* , 17 09 03*, 17 09 04, 19 12 07
2. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego materiał kategorii 1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 17),
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zobowiązany jest do przedstawienia ( załączenia do oferty) w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych powyżej w punktach 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7.
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt a) tiret pierwsze i trzecie oraz pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa w pkt a) tiret drugie, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
( wzór informacji zamieszczony w załączniku nr 18),
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
W celu oceny spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia następujących dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. zezwolenie na transport odpadów, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w
związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o następujących kodach: z grupy 20 oraz w zakresie
odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,15 01 07, 16 01 03, 16 03 06, 16 03 80, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 03 01*,
17 03 03 *, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 08, 17 05 07* , 17 09 03*, 17 09 04, 19 12 07
2. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego materiał kategorii 1.
3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania.
4. dowody dotyczące najważniejszych robót wymienionych w wykazie określające, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
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5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w
okresie ostatnich trzech 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,
6. dowody dotyczące głównych usług wymienionych w wykazie, określające, że usługi wykazane w wykazie zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,
7. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
8. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Dowodami, o których mowa w pkt 4 i 6 są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo ofert
2) w przypadku robót budowlanych – inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).
2) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
Natomiast w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub roboty budowlane wskazane
w wykazach, o których mowa w pkt 4 i 6 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że:
1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 5 lat to za okres obejmujący okres prowadzenia działalności, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na remontach nawierzchni asfaltobetonowych o powierzchni minimum 16.000m2.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane na podstawie jednej umowy/w ramach
jednego zamówienia.
1.2.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 5 lat to za okres obejmujący okres prowadzenia działalności, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na remontach dróg o nawierzchniach brukowanych o powierzchni minimum 8.000 m2.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane na podstawie jednej umowy/w ramach
jednego zamówienia.
1.2.3. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, co najmniej jedną usługę polegająca na letnim utrzymaniu czystości dróg o powierzchni nie
mniej niż 500.000m2
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.4. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, co najmniej jedną usługę polegająca na zimowym utrzymaniu czystości dróg o powierzchni nie
mniej niż 500.000m2
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Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.5. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu i konserwacji zieleni w pasach drogowych w
ramach, której wykonano czynności polegające na koszeniu trawników, pielęgnacji żywopłotów ( formowanie, pielenie,
nawożenie), pielęgnacji krzewów ( pielenie formowanie cięcie), o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.6. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych co najmniej jedną usługę związana z utrzymaniem drzewostanu, a polegającą na wycince drzew,
prześwietlaniu drzew, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.7. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych co najmniej jedną usługę polegająca na utrzymaniu oświetlenia typu ulicznego o wartości nie
mniejszej niż 100.000 zł brutto.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.8. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych co najmniej dwie usługi polegające na likwidacji dzikiego wysypiska o łącznej wartości nie
mniejszej niż 20.000 zł brutto.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.3.1.W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
1.3.2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje
lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.
1.3.2.1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z prawem
budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu
robót,
1.3.2.2 co najmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia przeszkolonymi w zakresie
kierowania ruchem na drodze,
1.3.2.3 co najmniej jedną osobą posiadającą minimum średnie wykształcenie w kierunku ogrodnictwa lub leśnictwa lub
urządzania zieleni,
1.3.2.4 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia pilarza drzew ozdobnych III stopnia lub jedną osobą
posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie kursu European Treeworker;
1.3.2.5 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP w zakresie dozorowania robót elektrycznych dla urządzeń
o napięciu do 1kV lub inne równoważne uprawnienia,
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1.3.2.6 co najmniej trzy osoby posiadające uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu
do 1kV lub inne równoważne uprawnienia,
VI.3) Informacje dodatkowe:
6.Stosownie do treści art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
1) zaistnienia warunków atmosferycznych, powodujących konieczność zmiany zakresu ilościowego zadania nr 4;
2) konieczności likwidacji dzikich wysypisk po wyczerpaniu kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 9) umowy.
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji,
2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z formularzami cenowymi – załączniki od A doI (treść formularzy
zamieszczona jest w załączniku nr 15),
3. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania
przez wykonawcę nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych
w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy ( w treści formularza ofertowego pkt 3)
4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej),
5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie
podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub
Wykonawca w przypadku osób fizycznych.
6. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót w formie uproszczonej,
7. informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy (wzór informacji o
przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy (zamieszony w załączniku nr 18)
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił
szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że posiada:
1.1.2. transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego materiał kategorii 1.
W celu oceny spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia następujących dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
07/11/2015
S216
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/11

Dz.U./S S216
07/11/2015
394080-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

7/11

2. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego materiał kategorii 1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 17),
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zobowiązany jest do przedstawienia ( załączenia do oferty) w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych powyżej w punktach 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
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a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt a) tiret pierwsze i trzecie oraz pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa w pkt a) tiret drugie, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
( wzór informacji zamieszczony w załączniku nr 18),
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
W celu oceny spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia następujących dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego materiał kategorii 1.
3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania.
4. dowody dotyczące najważniejszych robót wymienionych w wykazie określające, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w
okresie ostatnich trzech 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,
6. dowody dotyczące głównych usług wymienionych w wykazie, określające, że usługi wykazane w wykazie zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,
7. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
8. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Dowodami, o których mowa w pkt 4 i 6 są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo ofert
2) w przypadku robót budowlanych – inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).
2) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
Natomiast w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub roboty budowlane wskazane
w wykazach, o których mowa w pkt 4 i 6 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że:
1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 5 lat to za okres obejmujący okres prowadzenia działalności, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na bieżących remontach nawierzchni asfaltobetonowych wykonanych w okresie 12 miesięcy o powierzchni
2

minimum 8.000m każda robota. Przez dwie roboty budowlane Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane na
podstawie dwóch odrębnych umów.
1.2.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 5 lat to za okres obejmujący okres prowadzenia działalności, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na bieżących remontach nawierzchni brukowanych wykonanych w okresie 12 miesięcy o powierzchni
2

minimum 1.000 m każda robota.
Przez dwie roboty budowlane Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane na podstawie dwóch odrębnych umów.
1.2.3. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, co najmniej jedną usługę polegająca na letnim utrzymaniu czystości dróg o powierzchni nie
mniej niż 500.000m2
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.4. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, co najmniej jedną usługę polegająca na zimowym utrzymaniu czystości dróg o powierzchni nie
mniej niż 500.000 m2
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.5. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu i konserwacji zieleni w pasach drogowych w
ramach, której wykonano czynności polegające na koszeniu trawników, pielęgnacji żywopłotów ( formowanie, pielenie,
nawożenie), pielęgnacji krzewów ( pielenie formowanie cięcie), o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto.
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Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.6. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych co najmniej jedną usługę związana z utrzymaniem drzewostanu, a polegającą na wycince drzew,
prześwietlaniu drzew, o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.7. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych co najmniej jedną usługę polegająca na utrzymaniu oświetlenia typu ulicznego o wartości nie
mniejszej niż 100.000 PLN brutto.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.2.8. w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych co najmniej dwie usługi polegające na likwidacji dzikiego wysypiska o łącznej wartości nie
mniejszej niż 20.000 PLN brutto.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługi wykonane / wykonywane na podstawie jednej umowy/w ramach jednego
zamówienia.
1.3.1.W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
1.3.2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje
lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.
1.3.2.1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z prawem
budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu
robót,
1.3.2.2 co najmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia przeszkolonymi w zakresie
kierowania ruchem na drodze,
1.3.2.3 co najmniej jedną osobą posiadającą minimum średnie wykształcenie w kierunku ogrodnictwa lub leśnictwa lub
urządzania zieleni,
1.3.2.4 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia pilarza drzew ozdobnych III stopnia lub jedną osobą
posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie kursu European Treeworker;
1.3.2.5 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP w zakresie dozorowania robót elektrycznych dla urządzeń
o napięciu do 1kV lub inne równoważne uprawnienia,
1.3.2.6 co najmniej trzy osoby posiadające uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu
do 1kV lub inne równoważne uprawnienia,
VI.3) Informacje dodatkowe:
6.Stosownie do treści art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w przypadku:
1) zaistnienia warunków atmosferycznych, powodujących konieczność zmiany zakresu ilościowego zadania nr 4;
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2) konieczności likwidacji dzikich wysypisk po wyczerpaniu kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 9) umowy.
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
6) zmiany ilości i zakresu prac określonych
w przedmiarze robót dla zadania nr 1
7) zmniejszenia lub zwiększenia podanego zakresu
i ilości prac na terenach objętych zamówieniem, m.in. w przypadku sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, zamiany,
uwłaszczenia lub zmiany zarządcy któregoś
z terenów, rozpoczęcia robót budowlanych bądź prac związanych z zakładaniem zieleni,
8) zmiany częstotliwości wykonywania usług określonych w harmonogramie letniego mechanicznego czyszczenia jezdni
wraz z wykazem powierzchni (załącznik nr 5 do specyfikacji) oraz harmonogramie letniego oczyszczania chodników,
parkingów, przystanków komunikacji miejskiej oraz innych miejsc wraz z wykazem powierzchni (załącznik nr 6 do
specyfikacji).
9) zmniejszenia lub zwiększenia podanego zakresu
i ilości prac na terenach objętych zamówieniem, m.in. w przypadku sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, zamiany,
uwłaszczenia lub zmiany zarządcy któregoś
z terenów, rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie zadania nr 4
Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji,
2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z formularzami cenowymi – załączniki od A doI (treść formularzy
zamieszczona jest w załączniku nr 15),
3. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania
przez wykonawcę nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych
w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy ( w treści formularza ofertowego pkt 3)
4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej),
5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie
podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub
Wykonawca w przypadku osób fizycznych.
6. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót w formie uproszczonej,
7. informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy (wzór informacji o
przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy (zamieszony w załączniku nr 18)
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił
szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
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