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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466319-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi sprzątania ulic
2021/S 179-466319
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 3-4
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jabłonowska-Duda
E-mail: agnieszka.duda@um.gorzow.pl
Tel.: +48 957355941
Faks: +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Numer referencyjny: BZP.271.38.2021.AJD

II.1.2)

Główny kod CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja bierna) oraz wykonywanie (tzw. akcja
czynna) usługi utrzymania zimowego chodników, ścieżek rowerowych oraz placów, położonych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp., a także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
powierzchni z pozostałości pozimowych (środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości, inne nieczystości,
odpady, chwasty itd.), zgodnie z zakresem określonym w projektach umów do zadań.
Miasto podzielone zostało na rejony umowne. Utrzymanie zimowe każdego z ww. rejonów stanowi oddzielne
zadanie o numeracji od nr 1 do nr 6.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 1 – Rejon 1 – chodniki przekazane do zimowego utrzymania
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia tzw. akcja bierna oraz wykonywanie tzw. akcja czynna
usługi utrzymania zimowego chodników, ścieżek rowerowych oraz placów, położonych na terenie miasta
Gorzowa Wlkp., a także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
powierzchni z pozostałości pozimowych środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości, inne nieczystości,
odpady, chwasty itd., zgodnie z zakresem określonym w projektach umów do zadań.
Łączna długość chodników 22 572 m, łączna powierzchnia chodników 33 858 m2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - 01.12.2021r. do 31.03.2024 r. - 3 okresy zimowe
01 grudnia – 31 marzec w latach 2021/2022, 01 listopad – 31 marzec 2022/2023, 01 listopad – 31 marzec
2023/2024 (razem 14 m-cy)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 2 – Rejon 2 – chodniki przekazane do zimowego utrzymania
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja bierna) oraz wykonywanie (tzw. akcja
czynna) usługi utrzymania zimowego chodników, ścieżek rowerowych oraz placów, położonych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp., a także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
powierzchni z pozostałości pozimowych (środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości, inne nieczystości,
odpady, chwasty itd.), zgodnie z zakresem określonym w projektach umów do zadań.
Łączna długość chodników: 35 185 m. Łaczna powierzchnia chodników: 61 681 m2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - 01.12.2021r. do 31.03.2024 r. - 3 okresy zimowe
01 grudnia – 31 marzec w latach 2021/2022, 01 listopad – 31 marzec 2022/2023, 01 listopad – 31 marzec
2023/2024 (razem 14 m-cy)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 3 – Rejon 3 – chodniki przekazane do zimowego utrzymania
Część nr: 3
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja bierna) oraz wykonywanie (tzw. akcja
czynna) usługi utrzymania zimowego chodników, ścieżek rowerowych oraz placów, położonych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp., a także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
powierzchni z pozostałości pozimowych (środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości, inne nieczystości,
odpady, chwasty itd.), zgodnie z zakresem określonym w projektach umów do zadań.
Łączna długość chodników 26 228 m. Łączna powierzchnia chodników 41 581 m2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - 01.12.2021r. do 31.03.2024 r. - 3 okresy zimowe
01 grudnia – 31 marzec w latach 2021/2022, 01 listopad – 31 marzec 2022/2023, 01 listopad – 31 marzec
2023/2024 (razem 14 m-cy)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 4 – Rejon 4 - chodniki przekazane do zimowego utrzymania
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja bierna) oraz wykonywanie (tzw. akcja
czynna) usługi utrzymania zimowego chodników, ścieżek rowerowych oraz placów, położonych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp., a także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
powierzchni z pozostałości pozimowych (środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości, inne nieczystości,
odpady, chwasty itd.), zgodnie z zakresem określonym w projektach umów do zadań.
Łączna długość chodników: 38 710 m. Łączna powierzchnia chodników: 56 300 m2.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - 01.12.2021r. do 31.03.2024 r. - 3 okresy zimowe
01 grudnia – 31 marzec w latach 2021/2022, 01 listopad – 31 marzec 2022/2023, 01 listopad – 31 marzec
2023/2024 (razem 14 m-cy)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 5 – Rejon 5 – chodniki przekazane do zimowego utrzymania
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja bierna) oraz wykonywanie (tzw. akcja
czynna) usługi utrzymania zimowego chodników, ścieżek rowerowych oraz placów, położonych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp., a także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
powierzchni z pozostałości pozimowych (środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości, inne nieczystości,
odpady, chwasty itd.), zgodnie z zakresem określonym w projektach umów do zadań.
Łączna długość chodników: 32 887 m. Łączna powierzchnia chodników: 50 343 m2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - 01.12.2021r. do 31.03.2024 r. - 3 okresy zimowe
01 grudnia – 31 marzec w latach 2021/2022, 01 listopad – 31 marzec 2022/2023, 01 listopad – 31 marzec
2023/2024 (razem 14 m-cy)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 6 – Rejon 6 – chodniki przekazane do zimowego utrzymania
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja bierna) oraz wykonywanie (tzw. akcja
czynna) usługi utrzymania zimowego chodników, ścieżek rowerowych oraz placów, położonych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp., a także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
powierzchni z pozostałości pozimowych (środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości, inne nieczystości,
odpady, chwasty itd.), zgodnie z zakresem określonym w projektach umów do zadań.
Łączna długość chodników 15 429 m. Łączna powierzchnia chodników 29 628 m2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do realizacji zamówienia (akcji zimowa) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - 01.12.2021r. do 31.03.2024 r. - 3 okresy zimowe
01 grudnia – 31 marzec w latach 2021/2022, 01 listopad – 31 marzec 2022/2023, 01 listopad – 31 marzec
2023/2024 (razem 14 m-cy)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art 108 ust 1 ustawy PZP oraz z art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie
do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1)Aktualne na dzień składania ofert (zgodnie z
art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). W
części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać
żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument JEDZ złożony w
odrębnym postepowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają
prawidłowe. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy
z Wykonawców (spółki cywilne, konsorcja);
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz art. 108 ust. 1
pkt 4 ustawy PZP – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2)Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3)Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) SWZ w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 – załącznik SWZ.
4)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5)Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w zakresie wymaganym
do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- załącznik do SWZ
6)Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik
do SWZ
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. z uwagi na ograniczenie wpisywanych znaków w niniejszym ogłoszeniu, informacje na temat dokumentów
podmiotów udostępniających zasoby oraz wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium RP zostały zawarte w SWZ, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
-Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w zakresie wymaganym do spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- załącznik do SWZ
-Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik do SWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie wykonał w sposób należyty przynajmniej jedną usługę polegającą na zimowym
utrzymaniu ciągów pieszych (chodników, placów, schodów terenowych, kładek itp.), i/lub dróg(jezdni), w ramach
jednego zadania/umowy, w jednym sezonie zimowym, nieprzerwanie przez okres minimum 4 miesięcy oraz o
łącznej długości co najmniej 6.000 m lub powierzchni co najmniej 10.000 m2.
Wymagane jest, aby zimowe utrzymanie chodników dotyczyło ciągów pie¬szych o charakterze publicznym, w
szczególności położonych na terenach pozostających pod zarządem gminy (miasta) jak i zakładów gospodarki
mieszkaniowej (komunalnej), zarządców dróg, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, itp.
b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia następującym sprzętem dla zadań
częściowych od 1 do 6:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem
specjalistycznym lub innym przystosowanym do wykonywania prac zimowych na chodnikach, ścieżkach
rowerowych, placach, alejkach parkowych i innych ciągach pieszych, wyposażony w osprzęt do odśnieżania i
usuwania śliskości.
Przykłady sprzętu do zimowego utrzymania ciągów pieszych:
- mikrociągniki, traktorki, multicary i inny sprzęt, przystosowany do realizacji przedmiotowej usługi poprzez
zamontowanie osprzętu do odśnieżania (spychy/ pługi, obrotowe szczotki zamiatająco-odśnieżające itp.) i/lub
posypywania chodników (rozrzutnik, rozsiewacz itp.).
Sprzęt użyty do realizacji usługi winien spełniać również warunki dodatkowe:
- nie może powodować uszkodzenia nawierzchni chodników (płytki, dywaniki asfaltowe, krawężniki itp.),
-jego gabaryty oraz sposób pracy nie mogą stanowić zagrożenia dla pieszych i ruchu drogowego,
-pług winien posiadać wzdłuż dolnej krawędzi gumową listwę zgarniającą, zapewniającą lepsze przyleganie
do podłoża i tym samym lepsze zgarnianie śniegu, a jednocześnie zapobiegającą uszkodzeniu nawierzchni
chodnika; może to być też inna, specjalna konstrukcja elementu zgarniającego, dająca ten sam efekt.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów biorących udział w akcji czynnej, w urządzenia
monitorujące ich pracę, poprzez zainstalowane na poszczególnych jednostkach nadajników GPS, zapewniające
otrzymywanie danych o lokalizacji każdej jednostki sprzętu na cyfrowej mapie Gorzowa Wlkp. (pozycjonerylokalizatory).
Wykonawca pokrywa koszty zakupu, montażu, obsługi i demontażu urządzeń GPS, koszty zakupu
oprogramowania, koszty eksploatacyjne, w tym monitorowania pojazdów, transmisji danych w sieci GSM,
archiwizacji danych i inne koszty, związane z wdrożeniem i eksploatacją systemu.
Stan gotowości do użycia systemu monitoringu satelitarnego ustala się nie później, niż na 30 dni od dnia
podpisania umowy.
Masa całkowita sprzętu wykorzystywanego do zimowego utrzymania nie może przekraczać 3.000kg, a w
przypadku pozycji zaznaczonych symbolem „(*)” wskazanych w poszczególnych załącznikach nr 1 (wykazach)
do Projektu umowy dla danego rejonu, masa całkowita sprzętu nie może przekraczać 1.000kg.
Sprzęt do zimowego utrzymania może być jednofunkcyjny (przystosowany do odśnieżania, bądź posypywania
środkiem uszorstniającym ), lub dwufunkcyjny, (jednoczesne odśnieżanie i posypywanie środkiem
uszorstniającym).
Jeżeli Wykonawca dysponuje sprzętem jednofunkcyjnym, wyposażonym w osprzęt do usuwania śniegu, a nie
posiadającym osprzętu do posypywania chodników środkiem uszorstniającym, Wykonawca musi dysponować
uzupełniająco dla takiego pojazdu sprzętem do przewozu środków i rozsypywania środków uszorstaniajacych w
celu bezpośredniego usuwania śliskości. Taki zestaw pojazdów uważany jest za 1 jednostkę. C.D.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy pzp. Zmiana
umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 13 projektu umowy

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
C.D. Wykonawca winien dysponować (warunek podstawowy) sprzętem dwufunkcyjnym lub zestawem sprzętów
jednofunkcyjnych, specjalistycznym do zimowego utrzymania chodników wyposażonym w osprzęt do płużenia
lub wymiatania śniegu i posypywania środkiem uszorstniającym, o liczbie jednostek (szt.) ustalonej dla:
1) ZADANIA NR 1: w ilości co najmniej 3 jednostek,
2) ZADANIA NR 2: w ilości co najmniej 3 jednostek,
3) ZADANIA NR 3: w ilości co najmniej 3 jednostek,
4) ZADANIA NR 4: w ilości co najmniej 3 jednostek,
5) ZADANIA NR 5: w ilości co najmniej 3 jednostek,
6) ZADANIA NR 6: w ilości co najmniej 3 jednostek
Jeżeli wykonawca planuje przystąpienie do realizacji usługi w ramach więcej niż jednego ZADANIA wymagana
jest taka ilość jednostek sprzętu specjalistycznego, która stanowi sumę wymaganej ilości jednostek dla
poszczególnych zadań, np. przy składaniu ofert na zadanie nr 1, 2 i 3, Wykonawca winien dysponować łącznie
9 jednostkami sprzętu.
Wykonawca składa wraz z ofertą, następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Aktualne na dzień składania ofert (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z
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dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Wykonawca
może wykorzystać jednolity dokument JEDZ złożony w odrębnym postepowaniu o udzielenie zamówienia,
jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z Wykonawców (spółki cywilne, konsorcja);
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z
dokumentów rejestrowych);
3) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z jednolitym dokumentem JEDZ podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – (jeśli dotyczy).
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP., w okresie 3
lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych prac w wysokości do 100% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z
przedmiotem niniejszego zamówienia na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ
Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy
w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez
Zamawiającego. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania
oferty.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale IX tej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz dokumentów
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechania czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym termin i sposób ich wnoszenia, znajdują
się w DZIALE IX ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021
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