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Ogłoszenie nr 572332-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu: Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak. należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, krajowy numer identyfikacyjny 10132086700000,
ul. pl. Kilińskiego 7 , 95100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 716 21 49, e-mail biuro@muk.zgierz.pl, faks 42

1 z 12

2018-06-14, 09:17

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodglEtdOpublikovvanego.aspx7icH5f1).

716 96 29.
Adres strony internetowej (URL): www.muk.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Zgierz
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)-.
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w
nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta
Zgierza
Numer referencyjny: MUK.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebo-wania i wymagań Jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych ze
sprzątaniem przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza, gdzie: a) przystanek, jest to miejsce
zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi wraz z przynależnym
chodnikiem o długości 5 metrów przed i 5 metrów za znakiem przystankowym, b) przystanek jest wyposażony w kosz na
śmieci, c) przystanek może być wyposażony w słupek przystankowy, ławkę lub wiatę ze znakiem przystankowym, d)
wykaz przystanków stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia: a)
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości na 190 przystankach
komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza, zwanych dalej przystankami, b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia liczby przystanków objętych przedmiotem zamówienia o maksymalnie 20 sztuk, jak również zwiększenia o
maksymalnie 20 sztuk, bez zmiany ceny. 3. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest w godzinach od 6:00
do 14:00, od poniedziałku do soboty (włącznie), w czasie całego okresu obowiązywania umowy, do wykonywania na
przystankach następujących czynności: a) utrzymania porządku na chodnikach przynależnych do przystanków oraz wokół
wiat na powierzchni określonej w punkcie la OPZ, a także na pętlach tramwajowych i autobusowych na których znajdują
się przystanki, b) w czasie opadów śniegu wszystkie przystanki powinny być uprzątnięte na bieżąco ze śniegu, błota, lodu i
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innych zanieczyszczeń oraz posypywane piaskiem, codziennie w każdy dzień tygodnia, a w razie potrzeby i silnych
opadów częściej, powyższe dotyczy również pętli tramwajowych i autobusowych, na których znajduje się słupek
przystankowy. Usunięty śnieg nie powinien hamować ruchu pieszego oraz samochodowego (w przeciwnym wypadku
powinien być wywieziony na uzgodnione miejsce składowania), c) opróżniania koszy na śmieci i wywóz odpadów zgodnie
z postanowieniami zawartymi w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, d) bieżącego
uzupełniania brakujących koszy na śmieci, e) zrywania ogłoszeń i plakatów wieszanych na przystankach bez zgody
Zamawiającego, f) usuwania ogłoszeń z oszklonych części wiat, g) usuwania zanieczyszczeń z ławek zlokalizowanych na
przystankach, h) usuwania szkła po stłuczonych szybach, i) usuwania napisów, graffiti z przystanków, j) wszelkich innych
czynności mających na celu utrzymanie ładu i porządku na przystankach, k) niezwłocznego (w tym samym dniu między
godz. 6:00-14:00) powiadomienia Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach na przystankach ni.in. uszkodzenie
wiaty, szyby, kasety, rozkładu jazdy, kosza na śmieci, ławki. 2. Czynności wykonywane okresowo lub w uzgodnionych
terminach: a) cztery razy w ciągu roku, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony własnymi środkami czystości i
narzędziami: - gruntowne mycie wiat przystankowych ścian, boków, dachu i podłoża w obrębie przystanków oraz słupków
przystankowych za pomocą myjki wysokociśnieniowej lub innych potrzebnych do tego narzędzi, - oczyszczanie z mchu i
innych zanieczyszczeń pokrycia dachowego wiaty, koszenie trawy wokół przystanków. Czynności opisane w niniejszym
punkcie powinny zostać ukończone w ciągu 14 dni od uzgodnionej daty rozpoczęcia prac. b) mycie pojedynczych
przystanków w ilości nieprzekraczającej 20 sztuk rocznie na żądanie Zamawiającego. Prace powinny zostać ukończone w
ciągu 24 godzin od chwili ich zlecenia, c) zgromadzenie zapasów piasku niezbędnego do podsypywania przystanków w
okresie zimowym w związku z opadami śniegu. Czynności opisane w punkcie 3.1 i 3.2 powinny zostać wykonane przy
użyciu środków i narzędzi nie powodujących uszkodzeń szyb lub plexi. 3. Do zadań Wykonawcy będzie należał odbiór
koszy od Zamawiającego bądź wskazanego przez Zamawiającego dostawcę oraz uzupełnianie ich braku na przystankach. 4.
Kosze na śmieci będą kupowane przez Zamawiającego i ustawiane na przystankach komunikacji miejskiej przez
Wykonawcę. 5. W trybie awaryjnym Wykonawca zobowiązuje się usunąć śmieci, śnieg oraz inne zanieczyszczenia, jak
również posypać piaskiem przystanki. Działania te powinny zostać zakończone w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia.
6. Prace objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zapisami: - ustawy z dnia 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 2056, 2361, 2422, z 2018 r., poz. 650) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz - uchwała Rady Miasta Zgierza XLII/545/17
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5662 z 2017 r.) - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.
(Dz.U. 2018 r., poz. 992) 4. Kontrola wykonywanych prac: 1. Jakość wykonywanych prac będzie kontrolowana przez
pracowników Zamawiającego. 2. Kontrola wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem odbywać się będzie po
wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu Wykonawcy, którego przedstawiciel będzie mógł w niej uczestniczyć w
godz. 14:00-16:00. 3. Za zanieczyszczenia będące następstwem czynów o charakterze chuligańskim zaistniałe po godzinie
14:00 Wykonawca informuje MUK następnego dnia w godzinach 6:00-14:00. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na
czas i w zakresie zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
czynności sprzątania.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90620000-9
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11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w
całym okresie obowiązywania umowy ramowej łub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w
art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych w zakresie do wartości
27.576,60 zł., i na warunkach - odpowiednio: - przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do
charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do
charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres,
na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-16

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: - wykonali (zakończyli wykonanie) a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 usługę o wartości
minimum 100.000,00 zł., odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z
przedmiotem zamówienia"), tj. usługi sprzątania przystanków lub placów lub ulic, potwierdzone dowodami
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określającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA: Wartości wymagane,
występujące w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyrażone w walutach
obcych będą przeliczane na polski złoty wg średniego kursu określonego przez NBP (Tabela A kursów średnich walut
obcych) tego środka płatniczego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w tym dniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut - Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń
wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym ta publikacja nastąpi; - dysponują następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia publicznego, w szczególności: -samochodem o ładowności nie mniejszej niż 700 kg oraz masie całkowitej
nie większej niż 3500 kg każdy - min. 2 szt., - myjką wysokociśnieniową - min. 1 szt., - kosiarką - min. 1 szt., podkaszarką - min. 1 szt., - generatorem prądotwórczym zapewniającym niezależność zasilania myjki, kosiarki i
podkaszarki od źródeł prądu - min. 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt I PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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