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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Gorzów Wielkopolski: Utrzymanie bieŜące wraz ze świadczeniem usług
dla ludności w zakresie szaletów miejskich na terenie miasta Gorzowa
Wlkp.
Numer ogłoszenia: 31477 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp. , ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie,
tel. 095 7355576, faks 095 7355612.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie bieŜące wraz ze świadczeniem usług dla
ludności w zakresie szaletów miejskich na terenie miasta Gorzowa Wlkp..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest :1)
Utrzymanie bieŜące wraz ze świadczeniem usług dla ludności w zakresie szaletów miejskich na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. obejmujące szalety zlokalizowane - w Parku Kopernika od strony ul.Piłsudskiego, - w Parku 750
Lecia Miasta od strony ul.Czartoryskiego, - w Parku Wiosny Ludów od strony ul. Sikorskiego, - w Parku
Górczyńskim przy ul. Kombatantów, - na skwerze przy Placu Nieznanego śołnierza przy ul. Chrobrego; 2)
otwarcia szaletów: - w Parku Wiosny Ludów, Parku Górczyńskim, Parku Kopernika i Parku 750 Lecia Miasta, w
okresie kwiecień - wrzesień: w godz. 06.00 ÷ 22.00 od poniedziałku do niedzieli, w okresie październik - marzec:
w godz. 06.00 ÷ 20.0 od poniedziałku do niedzieli, - na skwerze przy Placu Nieznanego śołnierza przy ul.
Chrobrego w okresie kwiecień - wrzesień: w godz. 09.00 ÷ 20.00 od poniedziałku do piątku, w godz. 09.00 ÷
18.00 od soboty do niedzieli, w okresie październik - marzec: w godz. 09.00 ÷ 18.00 od poniedziałku do niedzieli.
3) świadczenie usług szaletowych dla ludności, zgodnie z funkcjonalnym przeznaczeniem obiektów, 4) utrzymanie
właściwego bieŜącego stanu sanitarno - porządkowego i technicznego obiektów i ich wyposaŜenia m.in.: a)
zapewnienie naleŜytego porządku i czystości wewnątrz szaletów, b) zakup i uzupełnianie wg potrzeb środków
sanitarno-higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, wkłady do pisuaru itp.), c)
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konserwację i naprawę bieŜącą instalacji elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych, urządzeń sanitarnych, osprzętu
oraz wyposaŜenia, d) wymiana i uzupełnienie urządzeń sanitarnych, osprzętu oraz wyposaŜenia, (wymieniane i
uzupełniane urządzenia sanitarne, osprzęt oraz wyposaŜenie obiektów nie mogą być o gorszych parametrach,
muszą być co najmniej równoznaczne z istniejącymi lub posiadać wyŜsze standardy, co Wykonawca winien
uwzględnić w swojej wycenie), e) wykonywanie bieŜących remontów obiektów, 5) wykonanie prac porządkowych
w najbliŜszym otoczeniu obiektów w tym zimowe utrzymanie, 6) zapewnienie obsady personalnej do udostępniania
szaletu na skwerze przy Placu Nieznanego śołnierz i nadzoru nad jego uŜytkowaniem oraz bieŜącego utrzymania
we właściwym stanie sanitarno-porządkowym, 7) poniesienie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w
szalecie na skwerze przy Placu Nieznanego śołnierza przy ul. Chrobrego. (Wykonawca zobowiązany jest do
zawarcia stosownej umowy z PWiK na dostawę wody i odprowadzenie ścieków), 8) podpisanie umów na wywóz
śmieci związanych z eksploatacją i utrzymaniem czystości w szaletach i ich bezpośrednim otoczeniu, 9) dbałość o
prawidłowe oznakowanie szaletów w tym umieszczenie naklejek z numerem telefonu do zgłoszeń w sytuacjach
awaryjnych wymagających niezwłocznej interwencji, 10) podejmowanie czynności, w szczególności po zgłoszeniu
telefonicznym, zmierzających do przywrócenia sprawności szaletów, w przypadku awarii i innych sytuacji
uniemoŜliwiających korzystanie z nich w godzinach otwarcia. Zamówienie naleŜy wykonać zgodnie z umową
stanowiącą Część II SIWZ Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej szaletów..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w tym zakresie, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - to w tym okresie) wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na utrzymaniu czystości
oraz sprawności technicznej szaletu lub fontanny lub przepompowni wód deszczowych lub budynku
uŜyteczności publicznej, przez okres co najmniej 6 miesięcy i załączą dowody potwierdzający, Ŝe usługi
te zostały wykonane naleŜycie;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego dokumentu - zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. UpowaŜnienie dla osoby
reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum naleŜy
załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców.10. Zakres zamówień, które zostaną
zlecone podwykonawcom, złoŜony na druku stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ- załączyć jeśli ma
zastosowanie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Ponadto:a. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła
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wyŜsza lub inna, niemoŜliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŜliwości naleŜytego
wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego. b. Zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub
świadczenia stron; c. Zmiana umowy nastąpić moŜe z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. d. O wystąpieniu
okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej
w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności poinformować pisemnie Zamawiającego. e. Zmiany umowy będą
wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaŜności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp. II piętro, pok. 315.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2014
godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. Kancelaria
ogólna- pokój 1133.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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