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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.umilawa.pl
Ogłoszenie nr 354460 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

Iława: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: 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 I ADRES: Gmina Miejska Iława, krajowy numer identyfikacyjny 52437000000, ul. ul. Niepodległości 13, 14200 Iława, woj.
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail , faks (089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.umilawa.pl
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.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):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.umilawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.umilawa.pl

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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 211 (KANCELARIA)

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Numer referencyjny: Postępowanie znak ZP.271.42.2016
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Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje dwie części: 1) Część 1 - PÓŁNOC - utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w
północnej części miasta. Część 1 obejmuje cztery zadania: 1.1). Zadanie 1 – Letnie utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz chodnikach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 1, 2
do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 1 od 01.04.2017 r. do 31.10.2017. Zadanie 1 obejmuje: a) Oczyszczanie jezdni (dróg)
- szczegółowy opis i częstotliwość zamiatania jezdni dla zadania 1 – został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 1 do
projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis i częstotliwość oczyszczania chodników dla zadania 1 - został
określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 1. 1.2). Zadanie 2 – Opróżnianie koszy ulicznych
wraz z innymi pracami porządkowymi. Szczegółowy opis i obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w
załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 2 od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od
01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych oraz dystrybutorów na
psie nieczystości - szczegółowy opis, ilość i lokalizację koszy dla zadania 2 - zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do
projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie przystanków autobusowych - szczegółowy opis oraz Ilość i lokalizację przystanków autobusowych
dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 1. c) Mycie wiat przystankowych szczegółowy opis, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 5 do projektu umowy dla
części 1. d) Usuwanie nielegalnych skupisk odpadów – na każde zlecenie Zamawiającego. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane
z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. e) Wykonywanie innych prac porządkowych – szczegółowy opis został określony w
projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 6 dla zadania 2, 1.3). Zadanie 3 – Utrzymanie czystości i porządku ścieżek pieszo-rowerowych
wzdłuż rzeki Iławki i jeziora Jeziorak. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do
31.12.2017r. Zadanie 3 obejmuje: a) Mechaniczne oczyszczanie ciągów pieszo – rowerowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1, b) Opróżnianie koszy betonowych zlokalizowanych w ciągach pieszo-rowerowych szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1, c) Wykonywanie innych prac porządkowych
– wyłącznie na zlecenie zamawiającego w ramach r-g i m-g. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i
unieszkodliwianiem odpadów. 1.4). Zadanie 4 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków
autobusowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony - szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 7, 8, i 9, 10 do projektu umowy dla części 1. Termin
zakończenia zadania nie później niż do 31.03.2018 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym. W przypadku gdy
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ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie, może on zostać przesunięty po
uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 4 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic b) Pozimowe oczyszczenie chodników i parkingów,
przystanków autobusowych. 2) Część 2 – POŁUDNIE – utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w
południowej części miasta. Część 2 obejmuje trzy zadania: 2.1). Zadanie 1 – Letnie utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz chodnikach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2 oraz w
załącznikach nr 1, 2 do projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadania 1 od 01.04.2017 r. do 31.10.2017. Zadanie 1 obejmuje: a)
Oczyszczanie jezdni (dróg) - szczegółowy opis, częstotliwość zamiatania jezdni dla zadania 1 - został określony w projekcie/wzorze umowy oraz
załączniku nr 1 do projektu umowy dla części 2. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis, częstotliwość oczyszczania chodników dla
zadania 2 - został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 2. 2.2). Zadanie 2 – Opróżnianie
koszy ulicznych wraz z innymi pracami porządkowymi. Obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w
załącznikach nr 3, 4 i 5 do projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadnia 2 - od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od
01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację koszy dla zadania 2 - zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do projektu
umowy dla części 2. b) Oczyszczanie przystanków autobusowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację przystanków
autobusowych dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 2. c) Mycie wiat
przystankowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz
w załączniku nr 5 do projektu umowy dla części 2. d) Usuwanie nielegalnych skupisk odpadów - na każde zlecenie zamawiającego. Wykonawca
w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. e) Wykonywanie innych prac
porządkowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 6 dla zadania 2. 2.3).
Zadanie 3 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków autobusowych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 6, 7 i 8, 9 do projektu
umowy dla części 2. Termin realizacji zadania nie później niż do 31.03.2018 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z
Zamawiającym. W przypadku gdy ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie,
może on zostać przesunięty po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 3 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic (dróg utwardzonych) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. b) Pozimowe oczyszczanie chodników,
przystanków autobusowych i parkingów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. 3.
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
90611000-3 - Usługi sprzątania ulic, 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów 4. Definicje
pojęć zawartych w SIWZ oraz wzorach umów: 1) droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w
wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami, krzewami, trawnikami, oraz urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 2) jezdnia – cześć drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 3) chodnik –
utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych. Najczęściej wyłożony płytkami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym
brukiem, 4) opaska bezpieczeństwa – pas terenu (ok. 50 cm) pomiędzy krawężnikiem jezdni a obrzeżem terenów zielonych, wyłożony płytkami
chodnikowymi, kostką granitową, betonową lub wypełniony betonem lub masą bitumiczną. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:90611000-3, 90600000-3, 90511300-5, 90511000-2, 90512000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 465872.93
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Waluta:
PLN

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

II.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. 1 pkt 6 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy (w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego) dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w
przypadku posiadania środków finansowych - w ramach kontynuacji przedsięwzięcia opisanego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
zgodnie ze sposobem realizacji zawartym w załączniku nr 1a, 1b do SIWZ (odpowiednio dla części 1 i 2), wzorze umowy wraz załącznikami,
obejmującego utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy 2. Wartość szacunkowa zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 [kt 6)
ustawy Pzp wynosi 1) Część 1 - Północ - 90 641,82 zł netto, 2) Część 2 - Południe - 64 649,16 zł netto,
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od
01.01.2017r 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia do 31.12.2017r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważne na dzień składania ofert: a) zezwolenie na zbieranie
odpadów z terenu miasta Iława; oraz b) zezwolenie na transport odpadów; zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Informacje dodatkowe: W przypadku bezpośredniego tj. bez uprzedniego magazynowania, wywozu
odpadów na składowisko nie jest wymagane posiadanie przez ubiegającego się o zamówienie, zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym
mowa w lit. a), Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym
mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie
na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) SIWZ lit.a) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający
żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed
upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę (umowę) odpowiadającą swoim rodzajem usługom
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stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez „usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia” należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 zadania (umowy) polegającej na oczyszczaniu miasta (w tym:
chodników, placów, parkingów, zatok postojowych), - w przypadku składania oferty w części 1 - o łącznej powierzchni minimum 35.000,0
m2 i wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, - w przypadku składania
oferty w części 2- o łącznej powierzchni minimum 15.000,0 m2 i wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto w
okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, w przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniający warunek,
rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich,
wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku
Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. - Zamawiający w przypadku, gdy
przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również
wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego tj. cześć
zamówienia (umowy) musi być już zrealizowana w zakresie wymaganej powierzchni oraz wartości (kwoty) (na dzień składania ofert) w
okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.b) SIWZ, złożonego na wezwanie
Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. 2) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. 3) potencjał techniczny: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału
technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej: a) dla części 1: - Samochód - dostosowany do wywozu
zebranych odpadów do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów - 1 szt. - Zamiatarka chodnikowa - 1 szt. - Zamiatarka
uliczna - 1 szt. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają
w/w warunek. b) dla części 2: - Samochód - dostosowany do wywozu zebranych odpadów do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania
odpadów - 1 szt. - Zamiatarka chodnikowa - 1 szt. - Zamiatarka uliczna - 1 szt.. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego
oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. c) SIWZ,
złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. Wykonawca składający ofertę na
wszystkie części zamówienia musi dysponować sprzętem wynikającym z sumy sprzętu dla poszczególnych części zamówienia, których
dotyczy złożona oferta.
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: nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. W
przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2)
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 3. Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
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zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Z treści powyższego
zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.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
III.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 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
III.5) 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 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zezwolenie na zbieranie odpadów z terenu miasta Iława; oraz zezwolenie na transport odpadów, b) wykaz usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 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 albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3a i lub 3b do SIWZ c) wykaz urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 4a i lub 4b do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie otyczy
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III.6) 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 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i lub1b do SIWZ, 2) Pisemne
zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub
notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 4) W przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia,
pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 5) karty techniczne (potwierdzające spełnianie normy emisji
spalin EURO V) lub/i certyfikaty PM 10 pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi, jeżeli wykonawca oświadczy, że będzie realizował
usługę przy użyciu pojazdów przyjaznych dla środowiska

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
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Cena

60

Ilości dodatkowych bezpłatnych godzin

15

Kryterium środowiskowe

10

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

5

Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne
warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w
§10 wzorów umów dla każdej części: § 10. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający
działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminów ustalonych w § 2
niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania wykonywania usług przez zamawiającego, 2) odmowy wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 3) wystąpienia okoliczności, których
strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 4) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w
specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
5) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia usług przez zamawiającego, 7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku
zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, 8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku
wykonania prac zamiennych, 9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego, 10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni
wpływ na terminowość usług, 11) W przypadku gdy ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie prac w
terminie, 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 7 ust. 2, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest wyłącznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec
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nowego podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy, 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) zmian ilości w poszczególnych pozycjach
wymienionych w tabeli rozliczeniowej określonej w § 6 niniejszej umowy i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb zamawiającego
wynikających z bieżących warunków atmosferycznych. Łączna wartość zleconych do realizacji prac, w wyniku dokonanych zmian pomiędzy
poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §6 ust. 1
niniejszej umowy. Rozliczenie przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych cen tabeli, o której mowa powyżej. 4) W
przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia
wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia. 5) Wystąpienia konieczności zmian
osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest
dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty złożenia wniosku przez zamawiającego. 6) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisów przez strony. 7) ograniczenie zakresu zamówienia lub wprowadzenie terenów inne niż wymienione w wykazie terenów komunalnych:
może zostać dokonane przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku zaistnienia trudności
finansowych u Zamawiającego. 8) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, o którym mowa w pkt 7), wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy określone w §6 ust. 1, zostanie zmniejszone w oparciu o stawki jednostkowe
określone w ofercie. 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 10)
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie 11) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 9 i 10, Zamawiający nie może
wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11),
zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 9 i 10,
Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy 7. W przedstawionych
w ust. 2 pkt.1) - 10) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo
uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1). 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac zamiennych, przy czym przez prace zamienne rozumie się wykonanie tego samego rodzaju
prac w danym zadaniu, lecz na innym terenie, również w soboty, niedziele i święta w szczególności w przypadku odbywających się imprez
okolicznościowych na podstawie zgłoszenia Zamawiającego za pomocą faksu lub pisemnego zlecenia. Zmiany te nie wymagają aneksu. 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian częstotliwości, terminów i dni oczyszczania dróg, ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingów,
określonych w załącznikach nr 1-10 do niniejszej umowy, z tym że nie można przekroczyć ilości ogólnych wskazanych w formularzu ofertowym.
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Faktyczna ilość zlecanych do oczyszczania dróg, ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingów jest uzależniona od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksu
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/12/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać
wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument
pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z
2015 r. poz.1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 3. Wykonawca może
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert tj. 05.12.2016r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych
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wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał
żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady
pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. 4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia dla
każdej części

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1

Nazwa: PÓŁNOC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:1) Część 1 - PÓŁNOC - utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w
północnej części miasta. Część 1 obejmuje cztery zadania: 1.1). Zadanie 1 – Letnie utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz chodnikach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 1, 2
do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 1 od 01.04.2017 r. do 31.10.2017. Zadanie 1 obejmuje: a) Oczyszczanie jezdni (dróg)
- szczegółowy opis i częstotliwość zamiatania jezdni dla zadania 1 – został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 1 do
projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis i częstotliwość oczyszczania chodników dla zadania 1 - został
określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 1. 1.2). Zadanie 2 – Opróżnianie koszy ulicznych
wraz z innymi pracami porządkowymi. Szczegółowy opis i obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w
załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 2 od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od
01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych oraz dystrybutorów na
psie nieczystości - szczegółowy opis, ilość i lokalizację koszy dla zadania 2 - zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do
projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie przystanków autobusowych - szczegółowy opis oraz Ilość i lokalizację przystanków autobusowych
dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 1. c) Mycie wiat przystankowych szczegółowy opis, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 5 do projektu umowy dla
części 1. d) Usuwanie nielegalnych skupisk odpadów – na każde zlecenie Zamawiającego. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane
z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. e) Wykonywanie innych prac porządkowych – szczegółowy opis został określony w
projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 6 dla zadania 2, 1.3). Zadanie 3 – Utrzymanie czystości i porządku ścieżek pieszo-rowerowych
wzdłuż rzeki Iławki i jeziora Jeziorak. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do
31.12.2017r. Zadanie 3 obejmuje: a) Mechaniczne oczyszczanie ciągów pieszo – rowerowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1, b) Opróżnianie koszy betonowych zlokalizowanych w ciągach pieszo-rowerowych szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1, c) Wykonywanie innych prac porządkowych
– wyłącznie na zlecenie zamawiającego w ramach r-g i m-g. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i
unieszkodliwianiem odpadów. 1.4). Zadanie 4 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków
autobusowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony - szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 7, 8, i 9, 10 do projektu umowy dla części 1. Termin
zakończenia zadania nie później niż do 31.03.2018 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym. W przypadku gdy
ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie, może on zostać przesunięty po
uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 4 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic b) Pozimowe oczyszczenie chodników i parkingów,
przystanków autobusowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6, 90611000-3, 90600000-3, 90511300-5, 90511000-2, 90512000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 271925.46
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Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Ilości dodatkowych bezpłatnych godzin

15

Kryterium środowiskowe

10

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

5

Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 10
6) INFORMACJE DODATKOWE: Podana wartość zamówienia obejmuje, również zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy Pzp

Część nr: 2

Nazwa: POŁUDNIE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:1) Część 2 – POŁUDNIE – utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w
południowej części miasta. Część 2 obejmuje trzy zadania: 1.1). Zadanie 1 – Letnie utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz chodnikach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2 oraz w
załącznikach nr 1, 2 do projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadania 1 od 01.04.2017 r. do 31.10.2017. Zadanie 1 obejmuje: a)
Oczyszczanie jezdni (dróg) - szczegółowy opis, częstotliwość zamiatania jezdni dla zadania 1 - został określony w projekcie/wzorze umowy oraz
załączniku nr 1 do projektu umowy dla części 2. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis, częstotliwość oczyszczania chodników dla
zadania 2 - został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 2. 1.2). Zadanie 2 – Opróżnianie
koszy ulicznych wraz z innymi pracami porządkowymi. Obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w
załącznikach nr 3, 4 i 5 do projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadnia 2 - od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od
01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację koszy dla zadania 2 - zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do projektu
umowy dla części 2. b) Oczyszczanie przystanków autobusowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację przystanków
autobusowych dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 2. c) Mycie wiat
przystankowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz
w załączniku nr 5 do projektu umowy dla części 2. d) Usuwanie nielegalnych skupisk odpadów - na każde zlecenie zamawiającego. Wykonawca
w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. e) Wykonywanie innych prac
porządkowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 6 dla zadania 2. 1.3).
Zadanie 3 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków autobusowych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 6, 7 i 8, 9 do projektu
umowy dla części 2. Termin realizacji zadania nie później niż do 31.03.2018 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z
Zamawiającym. W przypadku gdy ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie,
może on zostać przesunięty po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 3 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic (dróg utwardzonych) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. b) Pozimowe oczyszczanie chodników,
przystanków autobusowych i parkingów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6, 90611000-3, 90600000-3, 90511300-5, 90511000-2, 90512000-9
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3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 193947.47
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Ilości dodatkowych bezpłatnych godzin

15

Kryterium środowiskowe

10

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

5

Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 10
6) INFORMACJE DODATKOWE: Podana wartość zamówienia obejmuje, również zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy Pzp
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