
Dz.U./S S17
25/01/2017
27813-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 8

25/01/2017 S17
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27813-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnobrzeg: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2017/S 017-027813

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Prezydent Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
Tarnobrzeg
39-400
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Straburzyńska
Tel.:  +48 158226570
E-mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl 
Faks:  +48 158221304
Kod NUTS: PL326
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tarnobrzeg.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.tarnobrzeg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Tarnobrzega
ul. Mickiewicza 7
Tarnobrzeg
39-400
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Straburzyńska
Tel.:  +48 158226570/200
E-mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl 
Faks:  +48 158222504
Kod NUTS: PL326
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tarnobrzeg.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zampub@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
mailto:zampub@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnobrzega”.
Numer referencyjny: BZP-I.271.3.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku
na terenie miasta Tarnobrzega obejmujących:
— utworzenie i prowadzenie całodobowego Punktu Dyspozytorskiego,
— oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic,
— oczyszczanie ręczne i mechaniczne chodników, ścieżek rowerowych, placów, miejsc postojowych i
parkingów,
— oczyszczanie terenów po imprezach plenerowych,
— sprzątanie, koszenie traw, niszczenie chwastów i samosiejek w pasach drogowych,
— sprzątanie i koszenie traw łąkowych terenów przy Jeziorze Tarnobrzeskim,
— opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych,
— zakup koszy wraz z montażem,
— zakup flag narodowych i miasta,
— likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci,
— usuwanie odpadów padłych zwierząt,
— dekoracja miasta, wystrój świąteczny miasta, wystrój choinki na pl. B. Głowackiego,
— utrzymanie wiat przystankowych,
— oczyszczanie miejsc kolizji i wypadków drogowych,
— usuwania ogłoszeń, reklam z miejsc do tego nie przeznaczonych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL326
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Tarnobrzeg.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku
na terenie miasta Tarnobrzega obejmujących:
— utworzenie i prowadzenie całodobowego Punktu Dyspozytorskiego,
— oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic,
— oczyszczanie ręczne i mechaniczne chodników, ścieżek rowerowych, placów, miejsc postojowych i
parkingów,
— oczyszczanie terenów po imprezach plenerowych,
— sprzątanie, koszenie traw, niszczenie chwastów i samosiejek w pasach drogowych,
— sprzątanie i koszenie traw łąkowych terenów przy Jeziorze Tarnobrzeskim,
— opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych,
— zakup koszy wraz z montażem,
— zakup flag narodowych i miasta,
— likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci,
— usuwanie odpadów padłych zwierząt,
— dekoracja miasta, wystrój świąteczny miasta, wystrój choinki na pl. B. Głowackiego,
— utrzymanie wiat przystankowych,
— oczyszczanie miejsc kolizji i wypadków drogowych,
— usuwania ogłoszeń, reklam z miejsc do tego nie przeznaczonych,
— letnie utrzymanie, zbieranie na bieżąco zanieczyszczeń,
— zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, chodników i parkingów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w
celu realizacji zamówienia minimum następującym sprzętem:
1) pługopiaskarka lekka współpracująca z ciągnikiem – 4 szt. (wyposażone w system GPS)
2) pługopiaskarka ciężka współpracująca z samochodem pow. 3.5 t – 4 szt. (wyposażone
w system GPS)
3) zamiatarka mechaniczna uliczna z systemem zraszającym i dwustronnym systemem zamiatania – 1 szt.
(wyposażone w system GPS)
4) zamiatarka mechaniczna do czyszczenia chodników – 2 szt. (wyposażone w system GPS)
5) ciągnik kołowy – 1 szt.
6) dmuchawa do liści – 1 szt.
7) odkurzacz do liści – 1 szt.
8) urządzenie do mycia ciśnieniowego – 1 szt.
9) wytwornica solanki (stację solankową przeznaczoną do produkcji roztworu wodnego zgodnie z załącznikiem
nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. Dz. Ust. z 2005r, nr 230, poz. 1960) do
wytwarzania solanki i napełniania zbiorników zamontowanych na pługosyparkach – 1 szt.
10) teren do magazynowania wywiezionego śniegu – 1 szt.
11) koparko – ładowarka – 1 szt.
12) samochód osobowy – 1 szt.
13) samochód o ładowności do 3.5 t – 2 szt.
14) samochód ciężarowy samowyładowczy 5-12 ton – 1 szt.
15) kosiarka samojezdna (szer. kosz. nie mniej niż 100 cm) – 2 szt.
16) kosiarka współpracująca z ciągnikiem, do koszenia dużych powierzchni, tj: pasy dzielące pobocza lub pasy
drogowe poza koroną drogi – 1 szt.
17) kosiarka wysięgowa współpracująca z ciągnikiem – 1 szt.
18) podkaszarka spalinowa – 2 szt.
19) opryskiwacz plecakowy – 2 szt.
20) opryskiwacz ciągnikowy – 1 szt.
21) środki ochrony ekologicznej np. Sorbent lub inne
22) środki chemiczne zwalczające chwasty (herbicydy)
Do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastów, należy stosować środki
chwastobójcze (herbicydy) aktualnie dostępne na rynku, odpowiadające:
— polskim normom, np. BN-75/6054-02 [2], BN-76/6054-04 [3], BN-87/6054-06 [4], BN-79/6054-08 [5],
BN-79/6054-09 [6], BN-79/6054-10 [7],
— aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.
Przechowywanie środków chwastobójczych powinno być zgodne z PN-C-04657 [1].
23) piła spalinowa – 1 szt.
24) lodówka do przechowywania zwłok zwierzęcych lub zawarta umowa z uprawnionym podmiotem – szt. 1
3).2. potencjał zawodowy
3.2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a)wykonał w okresie ostatnich trzech 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
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podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie 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 dostawy lub 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;
— co najmniej jedną usługę polegającą na oczyszczaniu mechanicznym jezdni o długości
130 000 mb. w ciągu roku,
— co najmniej jedną usługę polegającą na oczyszczaniu mechanicznym chodników

o powierzchni 130 000 m2 w ciągu roku,
— co najmniej jedną usługę polegająca na opróżnianiu 400 szt. koszy ulicznych w ciągu roku.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w części XVIII
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Istotne postanowienia umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2017
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Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg pok. 201.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 80 000 PLN
2. Podstawy wykluczenia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo
Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1); 5); 6) ustawy Pzp.
3.Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy.
3.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ określonego w
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE 9 / 11
b) Zobowiązania do udostępnienia zasobów, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych
podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z
ofertą;
e) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
3.2 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
3.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została oceniona najwyżej
do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
— wykaz usług
— wykaz sprzętu
b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – dokumenty
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) – §5 ust. 1) 2)
3)4) 10).
3.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,stosuje
się §7 ww. Rozporządzenia.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.Inne dokumenty:
5.Wykonawca dołączy do oferty:
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a) oświadczenie, że na dzień podpisania umowy Wykonawca będzie posiadał wpis do Rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Tarnobrzega w trybie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie
b) oświadczenie, że na dzień podpisania umowy Wykonawca będzie posiadał zezwolenie na transport odpadów
zgodnie z ustawą o odpadach.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zwanej dalej „Izbą” w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
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12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2017


