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Numer ogloszenia:32153E - 2015; datil zamieszczenia: 27.11.2015
OGI-OSZEN|E O ZAMO\ /tENtU _ ustugi

sPotKA Z O.O.

Zamieszczan ie ogloszen ia : obowiqz kowe.
Ogloszenie dotyczy:

M zamowienia publicznego

lzawarcia umowy ramowej

f_l ustanowienia dynamicznego systemu zalrlup6w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

l' 1) NAzwA IADRES: Miejskie Przedsiigbiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. , ul. Rysia 3, g7-go0 woclawek, woj.kujawsko-pomorskie, tel. 054 2364291, faks 054 236 95 94.
Ad res strony i nternetowej zamawiajqcego : www mpk. co,m. p I

l. 2) RODZAJ ZAMAWTAJ{GEGO: Inny: og6tne uslugi pubticzne.

il.1 ) OKRESLENTE pRzEDMtOTU ZAMOWTENTA
fl'1'1) Nazwa nadana zam6 ieniu przez zamawiajqcego: : swrADc;zENrE ust-uc STRZyMANTA p.RZADKU 

IczYsToscl w POMIESZCZENIAcH EttuRowycH I MAGAZyNowycH, wTABoRZE AUToBUSowyM, srAcJloBSLuGl PoJAZDow ORAZ PoRTIERNt I Dyspo;zyroRNr MrEJSr,rEGo pRZEDSTEBToRSTWA
KOMUNI KACYJNEGO SPOI-KA Z O.O.
11.1.2) Rodzaj zam6wienia: uslugi.
ll'1'4) okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest swiadczenie uslugutzymania porzqdku i czystosciw pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taboze autobusowym, stacjiobslugipojazd6w oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przerdsigbiorstwa Konrunikacyjnego sp6lka z o.o. zuzyciem srodk6wchemicznych wlasnych ( profesjonalnych ), kt6re \Afkonawca zapewnia na wlasny koszt.2.Zakres uslug obejmuje wszczeg6lnosci : 1) utzymanie porzqdku i czystosci taboru autobusowego: - w ilosci6l szt2) utzymanie porzqdku iczystosciw pomieszczeniach stacji obslugi: - szatnie,lJ szt. l4cznie pow.- 160 mkw - pomieszczenia biurowe, lqcznie pow-59 mkw - umywalnie 2szL,lqcznie pow.- 28,5 mkw - wc mqski, damski, 3szt, tqcznie pow.-24,gmkw - korytaz i klatkaschodowa' lqcznie pow'- 95 mkw wszystkie pomieszc:zenia wyszczeg6lrrione powyzej posiadajq podlogi z terakoty. -posadzki harwarsztatowych (do zamiatania), pow- g4.mkw - ramperie har warsztatowych + dzwi ( powroka orejna ), pow_330 mkw - powiezchnia okien 91,07 m'?. 3) utrzymanier porzqdku i czystosci w pomieszczeniach biurowych oraz nadyspozytorni : - pomieszczenia biurowe (terakota ), pow- 432)" mkvt -korytarz2 szt+klatka schodowa(terakota ) , lqczniepow-96'4 mkw - wc damski, mgski (lqcznie 4 szt.)( glezura i terakota ), {qcznie pow-31,7mkw - powiezchnia okien 9g,20m2' -dyspozytornia:(terakota ) pow-33,8 mkwpowierzchnia okien -2tz,g7 m24)utzymanie porzqdku iczystosciwpomieszczeniach : - portierni ( glazura i terakota ): pow. 27,4rnkw powiezchnia okien - 7,22 m..- magazynowych - czgs6biurowa i sanitarna: (terakota i wykladzina pcv ) pow- 49,3mkuv powiezchnia okien - 6,4 m,. - dzialumech-energetycznego- biuro,cz. sanitarna: ( terakota i glazura ) pow- 21 mkvl,- powiezchnia okien 4,3 m,..

[.1.5)

przewiduje sig udzielenie zam6wieri uzupelniajqcych
okreslenie pzedmiotu oraz wielko6ci luh zakresu zam6vyie6 uzupelniajqcych

fl'1'6) Wsp6lny slownik Zamowbrt (GPV): 90.90.00.ct0-6, 90.91.00.00-9, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4.



ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czgsci<lwej: nie.
11.1.8) Gzy dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej: nie.

ll.2) czAs TRWANTA zAMowrENrA LUB TERMrir wyKoNANrA: okres w miesiacach: 18.

ilr.1)wADtUM

Informacja na temat wadium: 1' warlium moze by6 wniesione w jednej lub kilku nastgpujqcych formach 1) pieniqdzu; 2)porqczeniach bankowych lub porgczeniach sp6tdzielczej kiasy oszczqdnosciowo-kredytowej, ztymZeporgczenie kasy jestzawsze porqczeniem pieniqznym; 3) gwarancjach biankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porqczeniachudzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art. (lb ust. 5 pkt. 2 ustawy z dniag listopada 2oo0 r. o utwozeniu polskiejAgencji Rozwoju Pzedsigbiorczosci (Dz. U. z 2ao7 r., Nr 42, poz. 278 ) wadium wnoszone w postaci porqczenia rubgwarancji musizawierac sformulowanie zobowiqzan ia do nieodworalnego i bezwarunkowego zapracenia kwoty wadium naplerwsze pisemne zqdanie zaplaty i nie moze uzale)iniacdokonania ziaplaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowychwarunk6w lub tez od pzedlo2enia jakiejkolwiek dokumentacji. w pzypadku przedrozenia porqczenia rub gwarancji niezawieraiqcych wymienionych element6w , bqdZ posiadaiqcych jakiekorwiek dodatkow e zastze2enia, zamawialqcy uzna,2e\Afkonawca nie wni6sl wymaganego wadium. 2.Kw0ta wadium dla zam6wienia wynosi - 4.500,00 zl3.wadium wnoszone wpieniqdzu wplaca siq przelewem na rachunek bankowy wskazany pz<>z Zamawiajqcego. Do oferty nalezy zarEczycdow6dwptaty' wplata bgdzie uznana za wniesionq w termirrie, jesli uznanie wskazane go przezZamawigEcego rachunkubankowego nastqpi pzed uplywem terrninu skladania ofert. 4. wadium wniesione w pieniqdzu zamawialqcy pzechowujena rachunku bankowym' 5' wadium w porqczeniu betnkowym lub porgr:zeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnosciowo -kredytowej' Niezbqdnym jest zlozenie pzez porqczyeiela( bank ) oswiadczenia pisemnego wobec wiezyciela (zamawiSqcego - dane wymienione w pkt' I niniejszej slwz ), sp6ldzielcza kasa oszczgdnosciowo-kredytowa - dow6dwniesienia wadium w formie pienigznej. 6. wadium ur gwarancjach bankowych. Niezbqdnym jest pzedlozenie pisemnejgwarancji udzielonej pzezbank ( oswiadczenie ), zgodnie z wymaganiami okreslonymi pzez prawo bankowe, zawierajqcetermin obowiqzywania gwarancjido dnia 06.01'2016 r. gwarancja stanowi zabezpieczeHie dla zamawiajqcego na wadium wpostqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego Prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na swiadczenieuslug utzymania pozqdku iczystosciw pomieszczeniachbiurowych i magazynowych , w taborze autobusowym, stacjiobslugi pojazd6w oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego sp6lka z o.o. we woclawkuoraz zobowiqzanie banku wyplaty kwoty wadium w przypadl,rach okreslonych pzepisami art. 46., ust. 4 a orazust. 5 ustawyPzp' 7 ' wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych. Niezbgrcnym jest pzedlozenie pisemnej gwarancji udzielonej pzezfirmg ubezpieczeniowq (oswiadczenie), zawierajqcejtermin obowiqzywania gwarancji do dnia 06.01.2016 r. na kwotq wwysokosci4'500'00 zl oraz informacjq, 2e udzielona gnwaranr:ja stanowi zabezpieczenie dla Zamawiajqcego na wadium wpostgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prrowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na swiadczenieuslug utzymania pozqdku i czystosci w pomies zczeniach biurowych i magazynowych w taboze autobusowym, stacjiobslugi pojazd6w oraz portierni i dyspozytorni Miejskir-'go Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego sp6lka z o.o. we wloclawkuorazzobowiqzanie firmy ubezpieczeniowejwyptaty kvroty wadium w prz:ypadkach okreslonych pzepisamiart. 46, ust. 4 aoraz ust' 5 ustawy Pzp' Gwarant bankowy i ubezpiecz:eniowy' jest zobowiqzany do wyplaty wadium w terminie do 30 dni, pootzymaniu wezwania zamawialqcego. B. spos6b wniu5sienia wadium w porqczeniach udzielan ych pzezpodmioty, okt6rych mowa w art' 6b ust' 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utwozeniu polskiej Agencji RozwojuPrzedsigbiorczosci (Dz' U' 22007 r, Nr 42, poz. 275 z po2n.::m. ) Niezbgdnym jest zlozenie przez poteczycieta
oswiadczenia pisemnego wobec wiezyciela (zamawialqcego - dane jal< w pkt. I slwz ), zawierajqcego termrnobowiqzywania porgczenia do dnia 06.01.2016 r. kwotg porqczenia w w'ysokosci 4.5oo,oo zl orazinformacjg, ze udzieloneporqcznie stanowi zabezpieczenie dla zamawilqcego na wadium w pos;tqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznegoprowadzonego w trybie pzetargu nieograntczonego ni:r Swiadczenie uslug utzym ania porzqdku i czystosci wpomleszczeniach biurowych i magazynowych , w tabonze autobusowym, stacji obstugi pojazd6w oraz portierni idyspozytorni Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego rSp6lka z o.o. we wloclawku orazzobowiqzanieporgczyciela
wyplaty kwoty wadium w przypadkach okreSronych pzepisarniaft. 46, ust. 4a i ust. 5
korzystal z tej formy wadium nie p62niej ni2 na6 dni przed terminem skladania ofert r 

bedzie 
f

propozycjg wzoru dokumentu, kt6ry zostanie pzekazany wszystkim \ArVklonawcom. g. 
{F-wszystkim \Arlkonawcom niezwlocznie po wyboze oferrty najkozystniejs,zej rub uniewaznieniu postqpowania, z wyjqtkie 
Ap\Afikonawcy' kt6rego ofefta zostala wybrana jako najkorzystnir:jsza, zza:;tze2eniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp. f



10'\Af konawcy' kt6rego oferta zostala wybrana jak' najkozystniejsza , Zamawiajqcy zwracawadium niezwlocznre pozawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia narezytego wykonania umowy. 11.zamawilqcy zwaca niezwlocznie wadium na wniosek \A/ykonawcy, kt6ry wycofaf ofertg przed uplywem terminu skladaniaofert' 12' zamawialqcy moze za2qda(ponownego wniesienia wadiurn pzezwykoHawcg, kt6remu zwr6cono wadium napodstawie art' 46 ust' 1 ustawy Pzp,jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostata wybrana jakonajkozystniejsza' \Arlkonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przezzamawiajqcego. 13. Jezeliwadium wniesiono wpieniqdzu' zamawialqcy zwracaiewriazz odsetkamiwynikrajqcymiz umowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo onopzechowywane' pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego orazprowilibankowej zapzelewpienigdzyna rachunek bankowy wskazany pzez \ArlkonawcQ. 14. Zamawigqc\tzatrzymuje wadium wazzodsetkami, jezeli\Arvkonawca w odpowiedzi nawezwanie, o kt6rym n'rowa w art. 26, ust. 3 , nie zlozyNdokument6w rub oswiadc zeh, okt6rych mowa w art' 25 ' ust' 1 lub pelnomocnictw, chyba , ze udowocrni, ze nie wynika to z przyczyn nielezqcych po jegostronie' 15' zamawialqcy zatrzymuje wadium wtaz zodsetkami, jezeli \Arlkonawca, kt6rego oferta zostala wybrana : a)odm6wil podpisania umowy w sprawie'zam6wienia publicznego, na warunkach okreslonych w ofercie; b) nie wni6slwymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ; c) zawarrcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalosiq niemozliwe z pzyczvn lezqcych po stronie \Arlkonawcy.
It.2) zALtczKl
III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCHWARUNKOW

lll' 3'1) uprawnienia do wykonywania okre5lonej dzialarlnosci lub czynnosci, je2eli przepisy prawanakladajq obowiqzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

warunek ten zostanie spelniony, jezeli \A/ykon ewca zlo2y oswiadczen ie z art.22 ust.1 Ustawy pzp,
o spelnieniu warunku udzialu w postgpowaniu.

1il.3.2) Wiedza i do5wiadczenie
opis sposobu dokonywania oceny sperniania tego warunku

warunek ten zostanie spelniony, jezeli \Arlkon awcawyka2e, ze w ciqgu ostatnich 3 lat pzed datquplywu terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - w tym okresie,wykonal lub wykonuje nieprzenrvanie pzezokres min. 12 m-cy,minimum 2 usfugi utzymania
czystoscipomieszczehwobiektach,owartosciminimumlooo0o 

zl,zpodaniemichwielkosci,dat
wykonania i nazw Zleceniodawcdw uslugi, spozqdzony wg zalqcznika nr 5 do slwZ wraz zzalqczeniem dokument6w potwierdzajqcych, zer uslugi zostary wytconane lub sq wykonywane
nalezycie .

ttt.3.3) potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

warunek ten zostanie spelniony, je2eli \Afkon atuca zloZy oSwiadczen ie z art. 22 ust.1 Ustawy pzp,
o spelnieniu warunku udzialu w postgpowaniu.

lll.3.4) Osohy zdolne do wykonania zam6wienia
opis sposobu dokonywania oceny sperniania tego warunku

wykonawca w ceru potwierdzenia w/w warunku winien wykazacze dysponuje ( w formie
oswiadczenia ) c;o najmniej 5 pracownikamizatrudnionymi na podstawie umowy o pracg (
oswiadczenie dotyczy os6b, kt6re bgdq wykonyrrva6 czynnosciw trakcie realizaqizam6wienia; po
dokonaniu wyboru \Afukonawcy, Zamawialqcy za2qdaokazania um6w do wgrqdu) .lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
w celu udokumentowania , iz \Arlkonawcy znajdujq w sytuacji finansowej umozliwiajqcej wykonanie
zam6wienia do ofefi nale2y dolqczyc dokumenty potwierdzajqce posiadan ie przez\Ar!konawcq
ubezpieczenia o<l odpowiedzialnoscir:ywilnej ( kontraktowej ideliktowej) na kwotq minimum
S00.000 zt.

lll'4) INFoRMAGJA o oswADczENlAcH LUB DoKUMENTAcH, JAKIE MAJA DosrARczyc wyKoNAWcywGELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W posrEpowANtu oRAZ NtEpoDLEGANtAWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lll'4'11w zakresie wykazania spelniania przez wykonawca warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy,oprocz o6wiadczenia o spetnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu nale2y pzedto2yc:
lll'4'2l-w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale2y



o oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odp u lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospooarc zej, je2eliodrgbne pze o rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu o art' wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladaniawniosk6w o d w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;
o aktualne zaswiadczenie wlascdwego naczelnika uz:gdu skarb'wego potwierdzajq ce, 2ewykonawca nie zarega zoplacaniem podatk6w' lub z:aswiadczenie, 2e uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozlo2enie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wNasciwego organu -wystawione nie wczesniej niz i) miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziaruw postgpowaniu o udzierenie ziam6wienia arbo skraciania ofert;

o aktualne iciwego oddzialu 2i-aftadu Ubezpieczeh spolecznych lub Kasy Rolniczegoubezpiecz rtwierdzajqce, ze wykonawca nie zalega, opla"anl*nt"o"n'nl"ro"rpi""r"ni"zdrowotne vierdzenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwornienie, odroczenie lub rozlozeniena ratY za wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione niewczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniuo udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

o aktualna informacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-g ustawy,wystawionq nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw postepowaniu o udzierenie zam6wienia arbo skradania ofert;

o aktualnq informacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakrersie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawionq nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uply vem ternrinu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw postgpowaniu o udzierenie zam6wienia arbo skradania ofert;

o aktualnq informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresier okreslonym w art.24ust. 1 pkt 10 i 11ustawy,wystawionq nie wczesniej ni2 6 miesiqcy przed uply rem terminru skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw postQpowaniu o udzierenie zam6wienia arbo skradania ofert,

o wykonawca powolujqcy spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu na zasoby innychpodmiot6w' kt6re bqdq czgsr:i zam6wienia, pzedklada takze dokumenty dotyczqce tegopodmiotu w zakresie wy cy, okre5lonym w pkt 111.4.2.

| | 1.4. 3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkan ia pozaterytoriurm Rzeczypospolitej polskiej, pzedklaoa:lll'4'3'1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib,g rub miejsce zamieszkania potwierdz gEcy,2e:

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosc;i - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiqcy przed uplywemterminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladaniaofert;

o nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskalpzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstzymanie wcalosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce pzed uplywem terminuskladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu ,o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;
o nie orzeczono wobec niego zaka;zu ubiegania sig o zam6wienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiqcy pzeduptywem terminu skladania wniosik6w o dopuszczenier do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia arboskladania ofert;

l|.4.3.2)

Ao zaswiadczenie w{asciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania l'osoby' kt6rej dokumenty dotyczq, w zakresie okreSlonym w ar|.24 ust. 1 pkt 4-g - wystawione nie wczesniej ;;z : /0"-
migSieCV OZed uolvwem tcrminrr ctzlar.to^,^ ,.,^;^^r-r... - -,- il;;;ffiil;J";zam6wienia albo skladania ofert;



' zaswiadczenie wlasciwego oryanu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkaniaosoby' kt6rej dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 10 -11 ustawy _ wystawione niewczesniej niz 6 miesiqcy pze<l uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw postqpowaniuo udzielenie zam6wienia albo skladania ofert.

lll'4'4) Dokumenty dotyczqce przynare2no.6ci do tej samej grupy kapitarowej

o lista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy k,apitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumr:nt6w albo informacji o tym, ze nie nale2ydo grupy kapitalowej;

1il.6) tNNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt il1.4) albo w pkt ill.S)
1) \Afpelniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie zwzotem , zalqcznikNr 1 do stwZ; 2) oswiadczenie o spellnianiuwarunk6w udzialu w postgpowaniu o ;:am6wienie publiczne z art. 22ust. 1, zgodn ie z wzorem - zarqcznikNr 2 do sr\ff.; 3)oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespernienia warunk6w, o kt6rych mowa w art.24ust. 1 oraz art.24 ust' 2 pkt' 1' I ust' 2a - ustawy Prawo zam6wieh publicznych, zgodnie zwzorem - zalqcznikNr 3 do slwZ; 4) Listapodmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitalowejw rozumieniu ustawy zdnial6 lutego 2007 r.o ochronie konkurencjiikonsument6w(Dz'lJ'22007r',Nr50,poz'331 

zpo2n.zm.)alboinformacjgotym,ze\Arlkonawcanie 
nare2ydogrupykapitalowej - zgodnie z wzorcm - zalqc;znikNr 4 do slwZ; 5) Dokument potwierdzajqcy wniesienie wadium. w przypadkuwniesienia wadium w formie pienigznej \A&konawca winien podac taki:e nr konta bankowego dla zwrotu wadium; 6)oswiadczenie o zatrudnianiu ponad 50% os6b niepelnospriawnych w rozumieniu przepis6w o rehabilitacjizawodowej ispotecznej oraz zatrudnianiu os6b nieSlelnosprawnych, lub w rozumieniu wlasciwych pzepis6w pa^stw czlonkowskich UniiEuropejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego - jezeri V\A/konawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania w tychpahstwach' 7) wykaz wykonanych w ciqgu ostatnich 3 lat przed datq uplywu terminu skradania ofert, a jezeri okresprowadzenia dziatalnoscijest kr6tszy - w tym okresie, wykonal lutr wyk,onuje niepzenru anie przezokres min. 12 m-cy,minimum 2 uslugi utzymania czystosci pomieszczeh w obierktach, o wartosci minimum 100 ooo zl, z podaniem ichwielkosci' dat wykonan ia i nazw Zleceniodawc6w uslugi, spozqdzony wg zalqcznika Nr 5 do slwZ; g) parafowa ny przez\Af konawc9 wz6r umowy, zgodnie z wzorcm - zalqcznikNr 6 do SIWZ; 9) Oswiadczenie, ze \Af konawca dysponuje conajmniej 5 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracg ( oswiadczenie dotyczy os6b, kt6re bqdq wykonywa.czynnosci w trakcie realizacji zam6wienia; po dokonaniu wyboru \Arlkonawcy , zamawiajqcy za2qda okazaniaum6w dowglqdu) ; 10) Dokumenty potwierdzalqc;e posiadanie pzez \Afikonawca ubezpieczenia od odpowiedzialnoscicywilnej (kontraktowej i deliktowej) na kwotg minimum 500.ooo zl. 11) Jezeri\Arlkonawca poregal bqdzie na wiedzy i doswiadczeniu,potencjale technicznym' osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiot6w,niezale2nie od charakteru prawnego lqc;zqcych go z nimi stosunk6w, a podmioty te bgdq braly udzial w realizacji czgscizam6wienia' \Atlkonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnic Zamawiajqcemu, i2 bqdziedysponowal zasobaminiezbgdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci przedstawiajqc w tym celu pisemn e zobowiqzanie tych podmiot6wdo oddania mu do dyspozycji niezbqdny'ch zasob6w na okres kozysta'ia z nich przywykonywaniu zam6wienia (art. 26 ust.2b Ustawy) - w formie kopii dokument6w tych podmiot6w po6wiadczon)/ch za zgodno6d z oryginalem przezWykonawcQ lubte podmioty oraz pzedlo2y wykaz tych podmiot6w. 12) Aktualny odpis z: wlasciwego rejestru , jezeli odrgbne pzepisywymagajq wpisu do rejestru lub aktualntl zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej ( lub aktualnezaswiadczenie z CEIDG ) w celu wykazania braku podstaw do wykluczelnia w oparciu o art.24ust.1 pkt. 2 ustawy,wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiqcy pzed uplywem terminu skladania ofert; 13)Aktualne zaswiadczeniewlasciwego naczelnika uzqdu skarbowergo potwierdzajqce, ze \Arvkonawca nie zalega z opracaniem podatk6w lubzaswiadczenia' 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnosci lubwstzymanie w calosci wykonania decyz,!i wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce pzed uplywenrterminu skladania ofert; 14)Aktualne za$wiadczenie wlasciwego oddziaiu ZakladuUbezpieczeh spolecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwie rdzajqce,ze \Afkonawca nie zalegaz oplacaniem sk{adek naubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierd zenia,2euzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozlo2enie na raty zaleglych platnosci lubr wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione niewczesniejniz 3 miesiqce pzed uplywem terminu skladania ofert; 1s)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegrc wzakresie okreslonym w arl' 24 ust' 1 pkt' 4-8 ustawy Prawo zam6wie('rpublicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 Imiesigcy przed uplywem terminu skladania ofert; 16) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

I Vokresfonym w art'24 ust' 1 pkt' 9 ustawy Prawozam6wiei publicznych, wystawiona riewczesniej niz 6 miesrgcy pzed vuplywem terminu skladania ofert; 17) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.ust' 1 pkt 10 i 11ustawy, wystawionej nie wczeSniej niz 6 miesiiqcy przed uplywem terminu skladania ofert; 1g) \Afkaz



podwykonawc6w - zgodnie z wzorem - zarqczniknr 7 do srwz.
ilr.7)

ogranicza sig mo2liwo56 ubiegania sig o zam6wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, u kt6rych ponad 50or/opracownikow stanowiq osoby niepelnosprawne - nale2y pzedlozycoswiadczenie wykonawcy o zatrudnianru po,nad50% os6b niepelnosprawnych w rozumieniu pzepis6w o rehabilitacjizawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6l>niepelnosprawnych' lub w rozumienirr wlasciwych pzepisriw pahstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiregoobszaru Gospodarczego - jezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania w tych paristwach

SEKGJA IV: PROCEDURA

rv.1) TRYB UDZ|ELENtA ZAMOW|Et{tA
|V.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.
tv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
lv'2'U Kryteria oceny ofert: cena oriaz inne kryteria zwiqzanez przedmiotem zam6wienia:

1-Cena_95
2 - Termin platno5ciza usllugq _ 5

Y'zt
! Przeprowadzona bgdzie ar.lkcja elektroniczna, adres strony, na kt6rej bgdzie prowadzona:
rv.3) zMtANA UMOWY
przewiduje siq istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rejdokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunk6w zmian
1' zamawialqcy dokona zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w Formularzu ofertowym - stanowiqcymzalqcznik do umowy, w pzypadku zmiany: - ustawowej zmiany stawki podatku VAf, - wzrostu minimalnego wynagrodzeniaza pracQ' - zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki naubezpieczenia spoleczne lub zdrowotnre - jezeli te zmiany bgdq miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia pzez\Af konawcq ' 2' Zamawilqcy przewiduje mozliwosi wprowad zenia zmiando tresci zawartej umowy w stosunku do trescioferty na podstawie, kt6rej dokonano wyboru \Afkonawcy, jezeli koniecznosi wprowadzenia takich zmian wynika zokolicznosci' kt6rych nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawarcia unrowy lub zmiany te sq korzystne dla Zamawiajqcegooraz pod warunkiem' 2e zmiany wynikaiq z:2) sqspowodowane silq wyzszquniemozliwiajqcq wykonanie pzedmiotr"r

umowy zgodnie z slwZ; 3) zmiany danych zwiqzanychz obslugq administracyjno- organizacyjnqLnmowy; 4) zmianyclanychteleadresowych; 5) zmiany os6b wskaz:anych do kontakt6w migdzy stronami; 6) zmiany przepis6w prawa w zakresiedotyczqcym pzedmiotu umowy - odpowiednio do zmiany tych pzepis6w. 3. Zmiany tresci umowy wymagajq zachowaniaformy pisemnej pod rygorem niewaznosciw postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 4. o zaistnie niu pzyczynpowodujqcych koniecznosc zmian jak wyzej zamawialqcy poinformuje \Afkonawcq pisemnie z jedrroczesnym pzesraniemprojektu Aneksu do umowy w zakresie zmianjak wyzej.
rv.4) TNFoRMACJE ADM|N|STRACYJNE
lv'4'1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostEpna specyfikacja istotnych warunk6w zamowienia:
www.mpk.com.pl

Specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyskac pod adresem: Miejskie pzedsigbiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Rysia 3 g7'-g00 Wloclawek.
lv'4'4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert: 07. i2.2olsgodzina 1ct:00,miejsce: Miejskie Pzedsigbiorstwo Kontunikacyjne sp. z o.o. ul. Rysia 3 g7-goo woclawek sEKRETARIAT.
fV'4'5)Termin zwi4zania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
lv'4'171czy przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zamowienia, w pzypadku niepzyznaniaSrodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi srodk6w z pomocy udzielonejprzez pa6stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 przeznaczone
na sfinansowanie calo5ci lub czgscizam6wienia: nie
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