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Adres strony'internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia:
www.mpk.com.pl

-

llVloclawek: Przedmiotem zamowienia jest Suviadczenie uslug

utrzymania porzqdku i czysto6ci w pomieszczentach biurowych i

magazynowych, w taporze autobusowym, stacji obslugi pojazd6w oraz

portierni i dyspozytorn i M iejskiego Przedsiqbiorstwa Kom u n ikacyj nego

Spolka z o.o. z uzyctem Srodkow chemicznrych wlasnych (

NIA
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profesjonalnych )f ktore Wykonawca zapewnia na wlasny koszt.

Numer ogloszeniaj 301130 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Zamieszczanie ogloszen i a: obofiqzkowe.

Ogloszerrie dotyczy:

S zam6rarienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

l. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Pzedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. , ul. Rysia 3, 87-800

Wloclawek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0542364281, faks 054236 95 94r.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.mpk.com.pl

l. 2) ROEIZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: o96lne uslugi publiczne.

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu pzez zamawiaj4cego: Pzednriotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug

utzymania pozqdku i czystoSci w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taboze autobusowym,

stacji obr;lugi pojazd6w oraz portierni i clyspozytorni Miejskiego Pzerdsigbiorstwa Komunikacvjnego Spolka z

o.o. z uZ,yciem Srodk6w chemicznych wlasnych ( profesjonalnych ), kt6re \l/ykonawca zapewnia na wlasny

koszt..

al.'1.21 Rodzaj zam6wienia: uslugi.

11.1.4) Okre5tenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wienia:1. Czq{e, og6lna: Pzedmiotem

zam6wienia jest Swiadczenie uslug utz:ymania pozqdku i czysto6ci w pomieszczeniach biurowych i

magazynowych, w laborze autobusowym, stacji obslugi pojazd6w ctraz porlierni i dyspozytorni Miejskiego

pzedsigbiorstwa Komunikacyjnqgo Sprilka z o.o. z uzyciem Srodkirw chemicznych wlasnych (

u-' ,,f r11
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profesjonalnych ), kt6re Wykonawca zapewnia na wlasny koszt. 2. Zakres uslug obejmuje w szczeg6lnoSci :

1) utzymanie pozqdku i czysto6ci taboru autobusowego: - w ilo6ci 61 szt 2) utzymanie pozqdku i czysto6ci

w pomieszczeniach stacji obslugil - szatnie,3 szt. lqcznie pow.- 160 mkw - pomieszczenia biurowe, lqcznie

pow- 59 nnkw - umywalnie 2szt,lqcznie pow.- 28,5 mkw - WC mqski, dams[<i, 3szt,l4cznie pow.-24,8mkw -

korytaz i klatka schodowa, lqcznie pow,- 95 mkw Wszystkie pomieszczeniia wyszczeg6lnione powyZej

posiadajq podtogi z terakoty. - posadzki hal warsztatowych (do zamiatania), pow- 940mkw - lamperie hal

warsztatowych + dzwi ( powloka olejna ), pow- 330 mkw - powiezohnia okien 91,07 m'. 3) utzymanie

pozqdku i czysto5ci w pomieszczeniach biurowych oraz na dyspozytorni : - pomieszczenia biurowe (terakota

), pow- 4il2 mkw -korytaz 2 szt+klatka schodowa(terakota ) , lqcznie pow-96,4 mkw - WC damski, mqski

(lqcznie 4.szt.)( glazura i terakota ), lqcznie pow-31,7mkw - powieachnia okien 98,20 m2. - dyspozytornia : (

terakota ) pow - 33,8 mkw powieqchnia okien - 22,97 m' 4) utzymilnie ponzqdku i czysto6ci w

pomieszczeniach : - portierni ( glazura i terakota ): pow- 27,4mkw powiezcl'rnia okien -7,22 m2. -

magazynowych - czq56 biurowa i sanitarna: (terakota i wykladzina prcv ) por,v- 49,3mkw Powiezchnia okien -

6,4 m2. - dzialu mech-energetyczrlego - biuro,cz. sanitarna: (terakota i glazrtra ) pow- 21 mkw - powiezchnia

okien 4,3 m'. 3. Szczegolowy za(res uslug okreSlonych w ust. 2 pkt. 1) oberjmuje : 1) Zmiana I dni robocze -

w godz. U:00- 12:00 Wykonawcazobow,iqzany bgdzie dokonywa6 pzeglqdu min. 15 szt. autobus6w

znajdujqc;ych sig podczas pzeruvy bisowej na terenie zqezdni. Pzeglqd nale2y dokona6 pod wzglqdem

czysto$ci iw pzypadku konieczrpoSci nrale2y zamie66 podlogg i umyc plamy z podlogi, dokona6 pzeglqdu i

ewentualnego czyszczenia foteli pasazerskich oraz umyc gruntownie 1 autobus ( jak w pkt. it ) . 2) Zmiana ll

dni robocze - w godz. 17:00 - ZI:QO Wyfl<onawcazobowiqzany bqdzfre dokonywa6 pzeglqdu min' 22 woz6w

pod wzglgdem czystoSci. Nalezy zamierS6 podlogi, usunq6 plamy z podtogi i dokona6 odkuzenia porQczy na

mokro, parapet6w pzyokiennychi pulpitu w kabinie kierowcy oraz umycie dzialowych szyb wew. pojazdu. 3)

Zmiana lll dni robocze -w godz. )l:oo- rJ6:00 Wykonawca zobowiqzany bgdzie my6 gruntownie 2 autobusy

po4zezrcdkuzanie odkuzaczenfl, wytarcie siedzisk i poszycia tapirlerskieElo, mycie podlogi, poreczy sufitow,

okien od strony wewngtznej ora4 szyb dzialowych znajdujqcych sig wewnzltz autobusu, tylnych czqSci

siedzisk oraz pzeglqd woz6w kOhczqcych pracg po godz.21:00 pod wzglgdem czystoSci, zamiecenie

pojazdu, odkuzenie na mokro p6rgczy , parapet6w pzyokiennych, pulpitu w kabinie kierowcy ' 4)W dni

Swiqteczne i soboty tylko zmiana lll - Wykonawca zobowiqzany bqdzie dolionad pzeglqdu autobus6w

4e2d1ajqcych do zalezdni oraz vj,i vkonac prace polegajqce na zamic'ceniu prodlogi oraz zmyciu plam z podlogi

oraz umyc gruntownie 1 autobus (jak w pkt. 3 ) . 5) Kompleksowe mycie autobusu po obsludze technicznej w

czasie wskazanym pzez Doz6r ifechniczny Stacji Obslugi - tj . Srednio 75 rocznie. 6) Wszystkie czynno6ci

okreSlone w pkt. 1+5 muszq by6 wykonywane zgodnie z obowiqzqqcymi pzepisami bhp i p/po2 . 4.

Szczegqlowy zakres uslug okreSlonycfr w ust. 2 pkt. 2) obejmuje : 1) Zakrers prac i czynno6ci do wykonania

codziennie ( w godzinach 6:00 +E:00; 12:OO + 17:00; 21:00 + 22:OO ): a) zamiatanie posadzek na wszystkich

halach warsztatowych; b) mycie na mo,kro korytazy stacji obslugi; c) mycie podlog na mokro, czyszczenie

sedes6w, umywalek oraz Scian rlvylozonych kafelkami we wszystkich sanitariatach; d) mycie podl6g na

mokro, ctzyszczenie umywalek qraz Scian wylozonych kafelkami we wszyt;tkich umywalniach; e) mycie

http/ibzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=dhow&pozycja=301130&rok=201$11-09
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podl6g na mokro we wszystkich qzatniach i w stol6wce po positkach; f) oprdznianie pojemnik6w i koszy we

wszystkich pomieszczeniach; g) Tamiec;enie i mycie podl6g we wszystkich pomieszczeniach biurowych; h)

spzqtanie pomieszczenia kuchni warszllatowej i uzqdzeh wyposazenia kuchni. 2) Zakres prac i czynno6ci do

wykonania raz w tygodniu : mycie lamperii i hal warsztatowych. 3) Zakres pnac i czynno6ci do wykonania raz

w miesiqcu i czyszczenie i mycie szafek ubraniowych w szatniach. 4) Zakn;s prac i czynnoSci do wykonania

dwa razy w roku ( pzed Swietami Wielk,anocnymi, w miesiqcu wze6niu) : nnycie okien wszystkich

pomieszczehwraz z parapetami zewnqtznymi 5)Jezeli zqdzie potrzeba Wykonawcazobowiqzany bgdzie do

wykonania spzqtniqcie pomieszczenia, hali bqd2zabrudzonego autobusu na polecenie mistza zmianowego.

6) Wszystkie czynnoSci okreSlone w pkt. 1) + 5) muszq by6 wykonane zgoclnie z obowiqzujqcymi pzepisami

bhp i p/poz. 7)Wykonawcapzed rozpoozgciem prac okre5lonych w ust.4 pkt. 4) powiadomi Zamawiajqcego

o tozpocz:.eciu i zakohczeniu praci 5. Szczegolowy zakres uslug okrr-.Slonych w ust. 2 pkt. 3) obejmuje : 1)

Zakres prac i czynnoSci do wykonania codziennie w dni robocze, po zakohczeniu pracy przez:" pracownik6w

M.P.K. Sp6lka z o.o. '. a) spzqtanie wszrystkich pomieszczeri biurowca oraz:- na dyspozytorni ( wytarcie kuzy,

zamiecenie, odkuzenie, mycie podlog na mokro ) ; b) mycie podl6g na mokrc, czyszczenie i dezynfekcja

sedes6w, umywalek oraz 6cian wylozonych kafelkami we wszystkich sanitariatach; c)opr6znianie

pojemnikciw i koszy we wszystkich pomrieszczeniach oraz pojemnikia niszcz:.arki; d) sprawdzanie i codzienne

uzupelnianie dozownik6w z mydlem w ptynie; e) sprawdzanie i ewentualne uzupelnianie rgcznikow

papierowych w umywalniach i papieru tcraletowego w sanitariatach; 12) Zakres prac i czynno6ci do wykonania

dwa razy w roku (pzed Swiqtami Wielk.anocnymi, w miesiqcu wzeSniu) : nnycie okien wszystkich

pomieszczehwraz z parapetami zewngtznymi 3) Wszystkie czynnoSci Wy[<onawcazobowiqzany bgdzie

wykona6 zgodnie z pzepisami izasadanni bhp i plpoZ.4)Wykonawr:a pzecl rozpoczgciem prac okre6lonych

w ust. 5 pkt. 2) powiadomi Zamawialqc€|go o rozpoczgciu i zakohczeniu prar:. 6. Szczegolowy zakres uslug

okre6lonychw ust. 2pkt.4) obejmuje: 1)Zakres prac iczynnoSci dowykonaniaw kazdywtorek ipi4tek

(oraz dory'yyczo w razie potzeby rna polenenie Kierownika Dzialu), po zakohr:zeniu prac przez pracownik6w

M.P.K. Sp. z o.o. : a) mycie pod{tlg na rnokro, czyszczenie sedesu, umywalki oraz Scian wylozonych

kafelkami we wszystkich pomieszczeniach; b)opr6znianie pojemnik6w i kot;zy we wszystkich

pomieszczeniach; c)sprawdzanie i ewentualne uzupelnianie dozownika z mydlem w plynie; d) sprawdzanie i

ewentualne uzupelnianie rgcznik6w papierowych i papieru toaletowego w sanitariacie.2) Zakres prac i

czynno6ci do wykonania dwa razy w rollu ( pzed Swigtami Wielkafl,ocflvrrri, w miesiqcu wze6niu) : mycie

okien ws;rystkich pomieszczehwraz z parapetami zewngtznymi 3) Wszystkie czynnoSci Wykonawca

zobowiqzany bgdzie wykona6 zgodnie z pzepisami i zasadami bhp i plpoZ.4) W pzypadku, gdy w dniu

wykonania prac (tj. wtorek i piqteli) pzypada Swigto, nale2y wykona6 prace w dzieh popzedzajqcy. 5)

Wykonawca pzed rozpoczqciem prac okre6lonych w ust. 2 pkt. 4) prowiadormi Zamawialqcego o rozpoczqciu i

zakohcze'niu prac. 7. Stosowane pzez Wykonawcg Srodki czystoSci uZywarne podczas uslugi spzqtania

muszq by,6 oznaczone znakiem CE, posiada6 odpowiednie atesty i rSwiadectwa dopuszczenia do obrotu i

stosowania w Polsce, zgodnie z gbowiqzujqcymi pzepisami prawa, w tym ur zakresie bezpieczehstwa

uzytkowania, ochrony zdrowia i Srodowiska. W pzypadku jakichkolwiek wqtpliwo6ciZamawialqcy ma prawo

http//bzp0.portal.up.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozy'cja=301 130&rok=201$ 11-09
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za1qdae , a Wykonawca obowiqzqk udokumentowa6 spelnienie wymogu w z:akresie wskazanym w zdaniu

pieryszyrn. W pzypadku nieudokumentowania pzez Wykonawcg spelnieniil wymogu jw., Wykonawca

zobowiqziany jest do natychmiastorruego zaprzestania uzywania takielgo Srodlka czystoSci i zastqpienia go

innym zgodnym z wymaganiami {amawiajqcego. Materialy do wykonania usilugi muszq posiada6 odpowiednie

parametry tj. sqpzeznaczone przez producenta dla danego typu czyszczonej lub konsenruowanej

powiezchni..

il.1.5)

|_l przewiduje siq udzielenie zam6wief uzupelniaj ych

Okre$lenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wieft uzupelniaj4cych

il.1.6) Ws;p6tny Stownik Zam6wiiefi (cPV): 90.0o.oo.00-6, 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9,

90.91.92,004.

|f .1.7) Gzy dopuszcza sig zlohenie ofefty czgSciowej: nie'

f f .1.S) Czy dopuszcza sig zlo2enie oferrly wariantowej: nie.

il.2) CZAS TRWANTA ZAM6W|ENIA LUB TERMTN WYKONANIA: Okres w miesiqcach: 18.

ilr.1) wADluM

Informaga na temat wadium: 1, Wadium moze by6 wniesione w jednej lub kilku nastqpujqcych formach 1)

pieniqdzu; Z) porqczeniach bankqwych lub porgczeniach spotdzielcz:ej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej, z

tym ze porqczenie kasy jest .ly1'gze porgczeniem pienigznym; 3) gwarancjiach bankowych; 4)gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) porgczeniach uclzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt' 2

ustawy z:dnia 9listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Roz.woju Pzedsigbiorczo5ci (Dz' U. 22007 r.,

Nr 42, pc>2. 275 ) Wadium wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi zawieral sformulowanie

zobowiq:zania do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaplacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne zqdanie

zaplaty i nie moze uzale1niaA dokonania zaplaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunk6w lub tez

od pzedloZenia jakiejkolwiek do(umenilacji. W pzypadku pzedlozenia porQczenia lub gwarancji nie

zawieralitrcych wymienionych eldment6w , bqd2 posiadajqcych jakiekolwiekl dodatkowe zaslze2enia,

Zamawiajqcy uzna, ze WykonaWca nie wni6sl wymaganego wadium. 2.Kwota wadium dla zam6wienia

wynosi - 3.000,00 zl3.Wadium wnoszone w pieniqdzu wptaca si9 pzelew€lm na rachunek bankowy

wskazany pzezZamawiajqcegQ. Do oferty nalely zalqczye dow6d wplaty Wplata bqdzie uznanaza

wniesionq w terminie, je5li uznanie wsliazanego WzezZamawialqcrego rachunku bankowego nastqpi pzed

uplywenr terminu skladania oferti 4. Wadium wniesione w pieniqdzr tzamawialqcy pzechowuje na rachunku

bankowym. 5. Wadium w porgczeniu bankowym lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczqdno6ciowo -

kredytowej. Niezbgdnym jest zlozenie pzez porqczyciela ( bank ) o6wiadczenia pisemnego wobec

wiezyciela ( Zamawiajqcego - dane wymienione w pkt. I niniejszej SIWZ ), spoldzielczakasa 
,.

FINANSC'WYM I TECHNIGZNYM
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oszcz?dnosciowo-kredytowa - dow6d wniesienia wadium w formie pienigznerj. 6. Wadium w gwarancjach

bankowych. Niezbgdnym jest pzpdlozenie pisemnej gwarancji udzierlonej pr,zezbank ( o6wiadczenie ),

zgodnie z wymaganiami okreSlonlmi pz:ez prawo bankowe, zawierajqce termin obowiqzywania gwarancji do

dnia25.1i2.2015r. gwarancja stanorruizabezpieczenie dla zamawiajqclego na wadium w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na Swiadczenie uslug

utzymania pozqdku i czystoSci w pomieszczeniach biurowych i magazynowych , w taboze autobusowym,

stacji obslugi pojazd6w oraz portierni i dyspozytomi Miejskiego Pzedsigbiorstwa Komunikacyjnego Spolka z

o.o, we Wloclawku oraz zobowiqzanie branku wyplaty kwoty wadium w pzypadkach okreSlonych pzepisami

art.. 46., urst. 4 a oraz ust. 5 ustavty Pzp.7. Wadium w gwarancjach ubezpierczeniowych. Niezbgdnym jest

pzedlozenie pisemnej gwarancji udzielonej pzez firmq ubezpieczeniowq (o$wiadczenie), zawierajqcej termin

obowiqzywania gwarancji do dnia 25.12.2015r. na kwotg w wysoko5ci 3.000,00 zl oraz informacjg, ze

udzielona gwarancja stanowi zabgzpiecz-enie dla Zamawilqcego na wadium w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieogranir:zonego na Swiadczenie urslug utzymania

pozqdku iczysto6ciw pomieszczeniach biurowych i magazynowych w taboze autobusowym, stacji obslugi

pojazd6w oraz portierni i dyspozytorni lVliejskiego Pzedsigbiorstwa Komuniliacyjnego Spolka z o.o. we

Wloclawliu orazzobowiqzanie firmy uberzpieczeniowej wyplaty kwoty wadium w pzypadkach okreSlonych

pzepisarni art.46, ust. 4 aoraz ust. 5 ustawy Pzp. Gwarant bankowy i ubezpieczeniowy jest zobowiqzany do

wyptaty wadium w terminie do 30 dni, prc otzymaniu wezwania Zamawiajqcego. 8. Spos6b wniesienia

wadium vv porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsigbiorczo6ci (Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275

z po2n. zm. ) Niezbgdnym jest zlpzenie pzez porgczyciela oSwiadczenia pisemnego wobec wiezyciela (

Zamawiaiqcego - dane jak w pkt. I SIWZ ), zawierl4cego termin obowiqzylvania porqczenia do dnia

25.12.2015 r. kwotg porgczenia w wysokoSci 3.000,00 zl oraz informacjq, zr: udzielone porgcznie stanowi

zabezpie'czenie dla Zamawialqcel;o na wadium w postgpowaniu o urCzielenie zam6wienia publicznego

prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na Swiadczenie uslug ul,zymania pozqdku i czysto6ci w

pomieszczeniach biurowych i magazynowych , w taboze autobusowym, stacji obslugi pojazd6w oraz poftierni

i dyspozytorni Miejskiego Pzedsigbiorstwa Komunikacyjnego Spotka z o.o. we Wloclawku oraz zobowiqzanie

porgczyciela wyplaty kwoty wadium w paypadkach okreSlonych pnlepisami art. 46, ust. 4a i ust. 5 ustawy

Pzp. Wylkonawca kt6ry bgdzie kozystat z tej formy wadium nie p62niej niZ na 6 dni pzed terminem skladania

ofert obo'wiqzany jest pzedstawib propozycjg wzoru dokumentu, kt<5ry zostanie pzekazany wszystkim

Wykonawcom. 9. Zamawialqcy 4wracawadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyboze oferty

najkozyritniejszej lub uniewaznidniu postgpowania, zwyjqtkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana

jako najkozystniejsza, zzastze|eniem aft. 46 ust. 4a ustawy Pzp. lO.Wylkonawcy, kt6rego oferta zostala

wybrana jako najkozystniejsza , Zamawialqcy zwnca wadium niezwlocznie po zawarciu urnowy w sprawie

zam6wienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 11. Zamawi{qcy

zwncaniezwlocznie wadium na yvniosek Wykonawcy, kt6ry wycofial ofertq pzed uplywem terminu skladania

ofert. 12. Zamawialqcy moze zafqda6, ponownego wniesienia wadium pze;z WykonawcQ, ktrSremu zwr6cono
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wadium na podstawie art, 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstzygniQcia odwolania jego oferta zostala

wybrana jako najkozystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym pzezZarnawiajqcego. 13.

Jezeli wadium wniesiono w pieniEdzu, Zamawiqqcy zwraca jewraz z odsetkami wynikajqcymi z umowy

rachunku bankowego, na kt6rym bylo orro pzechowywane, pomniej$zone o koszty prowadzenia rachunku

bankowego oraz prowi4i bankowej za ptzelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany pzez Wykonawcg.

14. Zamawilqcy zatzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

kt6rym mowaw art.26, ust. 3, nie zlo2yl dokument6w lub o6wiadc;re6, o kt6rych mowa w art.25, ust. 1 lub

pelnomocnictw, chyba , 2e udowodni, 2e nie wynika to z przyczyn nielezqcych po jego stronie. 15.

Zamawiajqcy zatzymuje wadium wraz z odsetkami, jeZeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana : a)

odm6wil llodpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego, na 'warunkerch okreSlonych w ofercie; b) nie

wniosl wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy ; c) zawarcie umowy w sprawie

zam6wienia publicznego stalo siq niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy.

rt.zl zA/-tczKl

ilt.3) WARUNK| UDZTALU W POSTEPOWANTU ORAZ OP|S SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUN K6W

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalnoSci lub t;zynnoSci, jeieli przepisy prawa

nak*adajq obowiqzek ich pbsiadania

Opir; sposobu dokonywania oceny spelnfiania tego warunku

Warunek ten zostanie spelniony, je2eli Wykonawcazlo2y o6wiadczenie z art.22 ust. 1 Ustawy

Pzp, o spelnieniu warunku udzialu w postgpowaniu.

lll.3,2) Wiedza i doSwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Warunek ten zostanie spelniony , je2eli Wykonawca wyka2e, ze w ciqgu ostatnich 3 lat pzed datq

uplywu terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie,

wykonal lub wykonuje hiepzeru anie pzez okres min. 12 m-cy , minimum 2 uslugi utzymania

czystoSci pomieszczeq w obiektach, o warto6ci minimum 100 00t0 zl, z podaniem ich wielko6ci, dat

wykonania i nazw Zleceniodawc6w uslugi, spozqdzony wg zalEcznika nr 5 do SIWZ wraz z

zal4czeniem dokumentbw potwierdzajqcych, ze uslugi zostaly wlrkonane lub sq wykonywane

nalezycie .

lll.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Warunek ten zostanie spelniony , jezeli Wykonawca zlo2y oSwiadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy

Fzp, o spelnieniu warupku udzialu w postgpowaniu.

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca w celu potwierd;:enia w/w warunku winien wykazal 2e dysponuje ( w formie

o6wiadczenia )co najnlniej 5 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o praca (
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o5wiadczenie dotyczy os6b, l(6re bgdq wykonywad czynno6ci w trakcie rcalizaqi zam6wienia; po

dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamaui,iflqcy za|qda okazania um6w do wglqdu) .

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

W celu udokumentowania , iz Wykonawcy znajdujq w sytuacji finansowej umozliwiajqcej

wykonanie zam6wienia do oferrly nalezy dolqczy1 dokumenty potwierdzajqce posiadanie pzez

Wykonawce ubezpieczenia od odpowieflzialnoSci cywilne.j ( kontriaktowej i deliktowej) na kwotq

minimum 500.000 zl.

ilt.4) TNFORMACJA O OSW|ADCZEN|ACH LUB DOKUMENTACH, JAK|E MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKoVV UDZIALU W

posTEpowANtu oRAz N|EPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

f f f .4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcq warunk6w, or kt6rych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, opr6cz o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu nale2y przedto2y6:

lll.4.2l W zakresie potwierdzenil niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy, nale2y

przedlo2y6:

. o6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktuillny odpis z wla6ciwbgo rejestru lub z centralnej ewipencjii i informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, jezeli odrgbnQ pzepisy wymqgajq wpisu do rejestru lulc ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wyklucze4ia w c,parciu o aft. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeSniej ni2

6 mir:sigcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszbzenie do udzialu w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

. aktulalne zaSwiadczenie wla$ciweg;o naczehjrika uzgdu skarbowpgo potwierdzaiqce, 2e wykonawca

nie z:alega z oplacaniem podatk6w, lub zaSwiadczenie, ze uzyskpl pntewidziane prawem zwolnienie,

odror:zenie lub rozlohenie na raty zaleglych platnoSci lub wstzyp'nanie w calo6ci wykonania decyzji

wlaSciwego organu - wystawione nie wczqsniej niz 3 miesiqce pzred uplywem terminu skladania

wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

aktualne za6wiadczenie wta6ciwego oddzialq Zakladu UbezpieczQh Spolecznych lub Kasy Rolniczego

Ube:zpieczenia Spolecznegq potwierdzajqcQ, 2e wykonawca nib zalega optacaniem skladek na

ubez:pieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzys(al przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnoSci lub wstz w caloSci wykonania decyzji

wniosk6w o dopuszczenie do udziettu w postppowaniu o

. aktualn4 informacjg z KrajoWego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w

ustawy, wystawionq nie wozeSnir:j niz 6 rhiesigcy pzed up{ywem terminu
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dopurszczenie do udzialu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

. aktuerlnE informacjg z Krajowego li,ejestru Karnego w zakresiie okreS;lonym w art. 24 ust. 1 pkt

ustawy, wystawionq nie wczeSnieii ni2 6 miesiqcy pzed uplywem t,erminu skladania wniosk6w

dopurszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

. aktuerlnQ informacjg z Krajowego Rr:jestru Karnego w zakresie r:kre6lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy, wystawionq nie wdzeSniej niz 6 miesiqcy pzed uplywem Lerminu skladania wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofed;

. wykonawca powoluiqcy sig pzy wykazywaniu spelniania warunkovu udzialu w postgpowaniu na

zasoby innych podmiot6w, kt6re brTdq braly udzial w realizacji czgSci zam6wienia, pzedklada tak2e

dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla \ /ykonawcy, okreSlonym w pkt

lll.4.'.:z.

ll 1.4.3) Drokumenty podm iot6w zagranicznych

Je2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6nym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj4cy, 2e

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci - wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy

pzed uplywem tenninu sklatilania lvniosk6w o dopuszczenie d,o udzialu w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia albo skladania ofert:

. nie z,alega z uiszczaniem pcidatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze

uzyskal paewidziane prawen zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platno6ci lub

wstnzymanie w calo5ci wy(onania decyzji wlaSciwego organu - wy'stawiony nie wc,ze6niej niz 3

miesiqce pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopus;zczenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia albo Skladania ofert;

. nie ozeczono wobec niego zakaz"u ubiegania sig o zam6wienie - wystawiony nie wczeSniej niz 6

miesiqcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

ilr.4.3.2)

. zaSvriadczenie wla5ciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, kt6rej dokunrenty dotyczq, w zakresie okreSlonym w aft. 24 ust. 1 pkt 4-B -

wystawione nie wczeSniej niz 6 miesigcy pzed uplywem terminu sklaclania wniosk6w o dopuszczenie

do urlzialu w postgpowaniu q udziellenie zam6wienia albo skladania ofert;
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. za5wiadczenie wlaSciwego organu sqdowego lub administracyjnegcl miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotyczq, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustavrry - wystawione nie wczesnid niz 6 miesiqcy pzed uplywem lerminu skladania wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w pqstqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert.

lll.4.4) Dokumenty dotyczqce przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowei

. lista podmiot6w nalezEcych do tej samej grupy kapitalowejw rozumieniru ustawy zdnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej;

il1.6) rNNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

1)Wypelniony i podpisany Formulaz ofertowy - zgodnie zwzorcm , zalqczrik Nr 1 do SIWZ; 2)

Oswiadcz:enie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne z art. 22 ust. 1,

zgodnie z, wzorem - zal4cznik Nr 2 do SIWZ; 3) Dokument potwierdzajqcy wniesienie wadium. W pzypadku

wniesienia wadium w formie pienigznej Wykonawca winien podac tak2e nr llonta bankowego dla zwrotu

wadium; '4)Wykaz wykonanych vy ciqgu ostatnich 3 lat pzed datq uplywu terminu skladania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dzialalno6ci jOst kr6tszy - w tym okresie, wykonal lub wykonuje niepzerwanie pzez okres

min. 12 nr-cy, minimum 2 uslugi utzymiania czysto6ci pomieszczefr w obielitach, o wadoSci minimum 100

000 zl, z podaniem ich wielko6ci, dat wykonania i nazw Zleceniodawc6w uslugi, spozqdzony wgzalqcznika

Nr 5 do S;IWZ; 5) Parafowany prz:ez Wykonawcg wz6r umowy, zgodnie z wzorem - zalqcznik Nr 6 do SIWZ;

6) OswiarCczenie, ze Wykonawca dysponuje co najmniej 5 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy

o prace ( oSwiadczenie dotyczy os6b, kt6re bgdq wykonywac czynno6ci w trakcie realizacii zamowienia; po

dokonaniru wyboru Wykonawcy,Zamawisqcy za2qdaokazania umirw do wglqdu); 7) Dokurnenty

potwierdz:ajqce posiadanie pzez l\iVykonawca ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cywilnej ( kontraktowej i

deliktowerj) na kwotg minimum 5q0.000 zl. 8) Jezeli Wykonawca polegal bgdzie na wiedzy i doSwiadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdoln,ych do wykonania zam6wierria lub zdolnoSciach finansowych innych

podmiot6w, niezale2nie od charalkteru prawnego lqczqcych go z nin'li stosunk6w, a podmioty te bqdq braly

udzial w realizacji czgsci zam6wienia, Wykonawca w takiej sytuacjii zobowitqzany jest udowodnic

Zamawiajqcemu, i2 bgdzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lno5ci

pzedstawiajqc w tym celu pisemne zol>owiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych

zasob6w na okres kozystania z nich pzy wykonywaniu zam6wienia (ar|. 26 ust. 2b Ustawy) - w formie kopii

dokument6w tych podmiot6w po$wiadczonych za zgodno6 c z oryginalem pzez Wykonawca lub te podmioty

oraz pzedlo2y wykaz tych podmiot6w. 9) Wykaz podwykonawc6w - zgodnie z wzorem - zalqcznik nr 7 do

SIWZ.

lll.7)

ogranicz:a sig mo2liwo56 ubiegania siq o zam6wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, u kt6rych

ponad 50% pracownik6w stanqwiE osoby niepetnosprawne - nale2y pn:.edlo?yf o6wiadczenie wykonawcy

o zatrudnianiu ponad 50% os6b riiepelnosprawnych w rozumieniu pzepis6vrr o rehabilitacji zawodowej
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spoleczn€i oaz zatudnianiu os6b niepelnosprawnych, lub w rozumieniu wla6ciwych pzepis6w pahstw

czlonkowskich Unii Europejskiej lub Eunopejskiego Obszaru Gospodarczego - jeZeli wykonawca ma siedzibe

lub miejsce zamieszkania w tych pahstwach

SEKGJA IV: PROGEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA

|V.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: pzetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERIA OGENY OFERiT

lV.2.1l Kryteria oceny ofert: cenp oraz inne kryteria zwiqzane z pzedmiote,m zam6wienia:

1 -Cena-95

2 - Tennin platno6ci za uslugq ' 5

tv.2.2l

l-l po.p.owadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt6reji bqdzie prowadzona:

lv.3)zMrANA UtrUOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunkur do tre6ci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

D opuszczal ne zm iany postanowieh umowy oraz okre5lenie waru nk6w :zm ian

ZamawiajEcy pzewiduje mozliwq5c wprowadzenia zmian do treSci :zawartej umowy w stosunku do tre6ci

oferty na podstawie, kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, jeheli konieczno$6 wprowadzenia takich zmian

wynika z okoliczno6ci, kt6rych nib mozlra bylo pzewidzie6 w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sq

kozystne dla Zamawiajqcego oraz pod warunkiem, 2e zmiany wynil<ajq z'. 1) Zamawiajqcy dopuszcza

mo2liwo$6 dokonania zmiany wysoko6ci wynagrodzenia brutto okre6lonego w Formulazu ofertowym -

stanowiqrcy m zalqcznik do umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz w pzypadku

wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace. 2) sq spowodowane sil4 wy:Zszq uniemozliwiqqcqwykonanie

pzedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiany danych zwiqzanych z obslulgq administracyjno- organizacyjnq

umowy; ,l) zmiany danych teleadfesowych; 5) zmiany os6b wskazanych do kontakt6w migdzy stronami; 6)

zmiany pzepis6w prawa w zakresie dollyczqcym pzedmiotu umow'y - odpowiednio do zmiany tych

pzepis6w"

lv.4) lN FoRMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia:

www.mpk.com.pl

Specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia moina uzyska6 pod adresem: Miejskie Pzedsigbiorstwo

Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Rysia 3 87-800 Wloclawek'

1V.4.4) Termin skladania wniost6w o dopuszczenie do udzialu w postqrpowaniu lub ofeil: 25.11.2015

godzina 10:00, miejsce: Miejskie Pzedsiqbiorstwo Komunikacyjne lSp. z o.o. ul. Rysia 3 87-800 Wloclawek

Sekretariat.

lV.4.S)Tenmin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego ternninu skladania ofert)'
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1V.4.171Czy przewiduje siq unidrara2nienie postepowania o udzielenie zam6wienia, w plzypadku

niepzyznania Srodk6w pochod24cych z bud2etu Unii Europejskiej oraiz niepodlegajqcych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez palistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (IEFTA), kt6re mialy byd,przeznaczone na sfinansowanie calo6ci lub czg6ci zam6wienia: nie
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