
 

 
 

Zamawiający: 
Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa  

EKOSYSTEM Sp. z o.o. 
ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław 

 

  
 

L.dz. AXXZ.MC.19122/12/2016/W Wrocław, dnia 13.12.2016 r. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 
 

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY  

WROCŁAW Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ:  
ZADANIE NR 1 – STARE MIASTO,  
ZADANIE NR 2 – ŚRÓDMIEŚCIE,  

ZADANIE NR 3 – KRZYKI,  
ZADANIE NR 4 – FABRYCZNA,  
ZADANIE NR 5 – PSIE POLE 

 
 
 

 
 
 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 1 

2. Formularz oferty wraz z załącznikami  

3. Formularz JEDZ – załącznik nr I 

4. Projekt umowy 

5. Wzór gwarancji  
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.,  
ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
tel. 071 75-86-900, fax 071 75-86-922,  
www.ekosystem.wroc.pl,  
e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl, 
godziny pracy: 730 -1530 od poniedziałku do piątku. 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z ustawą z 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.  

 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
 
3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonaw-

czych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 

Wrocław z podziałem na 5 zadań: 
1) zadanie nr 1 – Stare Miasto, 
2) zadanie nr 2 – Śródmieście, 
3) zadanie nr 3 – Krzyki, 
4) zadanie nr 4 – Fabryczna, 
5) zadanie nr 5 – Psie Pole. 

 
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy stanowiącym za-
łącznik do SIWZ.  
 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
90.60.00.00-3 – Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiej-

skich oraz usługi powiązane, 
90.61.00.00-6 – Usługi sprzątania i zamiatania ulic, 
90.61.10.00-3 – Usługi sprzątania ulic, 
90.91.80.00-5 – Usługi czyszczenia pojemników na odpadki, 
90.91.40.00-7 – Usługi sprzątania parkingów, 
90.61.20.00-0 – Usługi zamiatania ulic, 
90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń, 
90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania, 
90.51.13.00-5 – Usługi zbierania śmieci. 

 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę na jedno lub na dwa zadania (maksymalnie). 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
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7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp dla zadań nr od 1 do 5, polegających na powtórzeniu czynności wymienionych 
w SOPZ. 

 
8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych czę-

ści zamówienia na usługi polegających na mechanicznym oczyszczaniu jezdni w sezonie 
zimowym. W pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówie-
nia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców, zgodnie z zapisami rozdz. VIII. 
 

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 3 ust. 5 projektu umowy.  

 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 

 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 
31.03.2020 r. 
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu;  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 
1.2.1.1. prawomocne zezwolenie na transport odpadów zgodne z obowiązują-

cymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do: 
a) grupy „20” – odpady komunalne, łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie, tj. odpady sklasyfikowane do: podgrupy „20 02” – od-
pady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) o kodach: 20 02 01, 
20 02 02, 20 02 03, podgrupy: „20 03” – inne odpady komunalne, 
o kodach: 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99; 

b) grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej, tj.: odpady sklasyfiko-
wane do: podgrupy „17 01” – odpady materiałów i elementów bu-
dowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ce-
ramika), z wyłączeniem odpadów o kodach 17 01 06 i 17 01 81; 
podgrupy „17 02” – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 
z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 02 04, podgrupy „17 08” – ma-
teriały konstrukcyjne zawierające gips, z wyłączeniem odpadów 
o kodzie 17 08 01, podgrupy „17 09” – inne odpady z budowy, re-
montów i demontażu o kodzie 17 09 04; 

c) grupy „16” – odpady nieujęte w innych grupach, tj.: odpady sklasy-
fikowane do: podgrupy „16 01” o kodach 16 01 03, 16 01 17, 
16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, podgrupy „16 06” 
– baterie i akumulatory o kodach 16 06 04, 16 06 05, podgrupy 
„16 80” – odpady różne o kodzie 16 80 01, podgrupy „16 81” – od-
pady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych o kodzie 
16 81 02; 

d) grupy „15” – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wyciera-
nia, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych gru-
pach, tj. odpady sklasyfikowane do: podgrupy „15 01” – odpady 
opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, podgrupy „15 02” 
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– sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne o kodzie 15 02 03. 

1.2.1.2 prawomocne zezwolenie na zbieranie odpadów klasyfikowanych jako 
kody należące do: 
a) grupy „20”, 
b) grupy „17”, 
c) grupy „16”, 
d) grupy „15”. 

1.2.1.3. aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii dotyczący czynności podejmowanych z produktami ubocz-
nymi pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, wydany na podstawie 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.). 

1.2.1.4. zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewozu ubocz-
nych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, zbieranych z te-
renu objętego zamówieniem, wydane na podstawie ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.). 

1.2.2. zdolności zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
1.2.2.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gmi-
nach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego za 2015 r.) w okresie jednego sezonu letniego (obo-
wiązującego w danym roku kalendarzowym w terminie od dnia 1 kwiet-
nia do dnia 31 października), zamówienie polegające na mechanicznym 
oczyszczaniu (powtarzalność działań nie mniejsza niż 9 oczyszczeń) 
i zmywaniu (powtarzalność działań nie mniejsza niż 3 zmywania) jezdni 
i/lub jezdni wewnętrznych i/lub jezdni osiedlowych o łącznej długości 
lub powierzchni: 
a) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1 – co najmniej 11 km lub 

120 000 m2, 
b) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2 – co najmniej 10 km lub 

110 000 m2, 
c) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3 – co najmniej 18 km lub 

200 000 m2, 
d) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4 – co najmniej 16 km lub 

180 000 m2, 
e) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5 – co najmniej 10 km lub 

110 000 m2, 
a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, zamó-
wienie lub zamówienia, których łączna długość lub powierzchnia musi 
stanowić sumę długości lub powierzchni wymaganych dla poszczegól-
nych zadań. 

1.2.2.2. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gmi-
nach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego za 2015r.) w okresie jednego sezonu zimowego (obo-
wiązującego w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca), zamó-
wienie polegające na zimowym utrzymaniu (mechanicznym oczyszcza-
niu – wymagana jest powtarzalność działań nie mniejsza niż 15-krotne 
powtórzenie czynności składających się na zimowe utrzymanie) jezdni 
i/lub jezdni wewnętrznych i/lub jezdni osiedlowych w technologii zimo-
wej stosowanej w sezonie zimowym, w dniach gdy prognoza meteoro-
logiczna informuje o przewidywanym wystąpieniu w ciągu najbliższych 
godzin opadów śniegu lub śliskości zimowej, lub gdy wystąpił opad 
śniegu i zalega na jezdni lub gdy wystąpiła śliskość zimowa (zjawisko 
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występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy 
lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu); polegającej na zapobie-
ganiu występowania śliskości zimowej, likwidowaniu śliskości zimowej 
oraz usuwaniu śniegu, o łącznej długości lub powierzchni: 
a) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1 – co najmniej 26 km lub 

250 000 m2, 
b) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2 – co najmniej 26 km lub 

250 000 m2, 
c) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3 – co najmniej 64 km lub 

500 000 m2, 
d) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4 – co najmniej 74 km lub 

600 000 m2, 
e) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5 – co najmniej 59 km lub 

500 000 m2, 
a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, zamó-
wienie lub zamówienia, których łączna długość lub powierzchnia musi 
stanowić sumę długości lub powierzchni wymaganych dla poszczegól-
nych zadań. 

1.2.2.3. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gmi-
nach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego za 2015 r.) zamówienie trwające nie krócej niż 12 ko-
lejnych miesięcy kalendarzowych, polegające na letnim i zimowym 
oczyszczaniu chodników i/lub placów i/lub terenów przeznaczonych do 
ruchu pieszego i/lub ciągów pieszo – rowerowych i/lub wnętrz między-
blokowych i/lub parkingów, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 
300 000 m2. 

1.2.2.4. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gmi-
nach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego za 2015r.) zamówienie trwające nie krócej niż 12 ko-
lejnych miesięcy kalendarzowych, polegające na letnim i zimowym 
oczyszczaniu co najmniej 200 sztuk przystanków komunikacji miej-
skiej. 

1.2.2.5. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gmi-
nach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego za 2015 r.) zamówienie trwające nie krócej niż 6 kolej-
nych miesięcy kalendarzowych, polegające na opróżnianiu co najmniej 
450 sztuk pojemników (koszy na odpady) przeznaczonych do groma-
dzenia odpadów, rozmieszczonych na chodnikach, przystankach lub 
w pasie drogowym. 

1.2.3. zdolności technicznej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej: 
1.2.3.1. następującymi urządzeniami technicznymi: 

1.2.3.1.1. sprawnymi technicznie środkami łączności – komplet sta-
nowi czynny całą dobę faks i telefon stacjonarny lub czynny 
całą dobę faks i telefon bezprzewodowy np. komórkowy, 
umożliwiające bezpośredni kontakt Zamawiającego z Wyko-
nawcą, w tym również z osobą wyznaczoną do kontaktów 
z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji prac 
w ramach przedmiotu zamówienia – minimum 1 komplet 
(niezależnie na ile zadań składana jest oferta),  
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1.2.3.1.2. sprawnymi technicznie pojazdami i urządzeniami: 
a) samochodem osobowym – przeznaczonym do kontrolo-

wania terenu, koordynowania i kontroli wykonywanych 
prac, 

b) samochodem dostawczym – dopuszczalna ładowność do 
1,5 Mg, 

c) pługosyparką jezdniową – ładowność zasobnika do soli 
zraszanej minimum 4,0 Mg, możliwość regulacji szeroko-
ści posypywania jezdni, możliwość regulacji posypywania 
środków chemicznych z wydatkiem jednostkowym od 
5 do 30 g/m2, a materiałów uszorstniających z wydat-
kiem jednostkowym od 60 do 150 g/m2, wyposażenie w 
układ zraszania solanką, szerokość robocza pługa mini-
mum 2,5 m, lemiesz pługa wyposażony w końcówkę gu-
mową o równych krawędziach, 

d) zamiatarką jezdniową – mechaniczną zamiatarką z moż-
liwością zraszania materiału zbieranego, gromadzącą 
materiał zbierany w zbiorniku własnym lub w zbiorniku 
ulokowanym w zestawie o szybkości zamiatania nie 
mniejszej niż 3 km/h, zaopatrzoną w minimum jedną 
szczotkę talerzową z prawej strony do oczyszczania 
strefy przykrawężnikowej oraz szczotkę walcową, łączna 
szerokość zamiatania od 2,4 m, 

e) zamiatarką małogabarytową do oczyszczania jezdni – 
gabaryty zamiatarki muszą umożliwiać prace na wąskich 
jezdniach lub drogach wewnątrzosiedlowych, precyzyjne 
manewrowanie między przeszkodami terenowymi np. 
parkującymi samochodami (wyklucza się zamiatarkę cią-
gnioną); zamiatarka małogabarytowa ma umożliwić 
oczyszczanie miejsc, w których duża zamiatarka z uwagi 
na swoje gabaryty ma ograniczoną możliwość manewro-
wania; pod pojęciem zamiatarki małogabarytowej należy 
rozumieć zamiatarkę zainstalowaną np. na podwoziu sa-
mochodu dostawczego, posiadającą minimum 2 szczotki 
czołowe, 

f) polewarką jezdniową – polewarką samojezdną, pojem-
ność zbiornika minimum 7 m³, 

g) pługosyparką chodnikową – samobieżną (spalinową lub 
elektryczną z własnym zasilaniem), posiadającą możli-
wość regulacji szerokości posypywania chodnika, lemiesz 
pługa wyposażony w końcówkę gumową o równych kra-
wędziach, 

h) zamiatarką chodnikową – samobieżną (spalinową lub 
elektryczną z własnym zasilaniem), wyposażoną w układ 
zraszania materiału zbieranego, gromadzącą materiał 
zbierany w zbiorniku własnym, ciężar całkowity do 3,00 
Mg, minimalna wydajność 5 000 m2 w ciągu 1 godziny, 

i) myjką wysokociśnieniową – wydatek tłoczenia wody nie 
mniej niż 230 l/h, zasilanie spalinowe, funkcja podgrze-
wania wody, 

(przy czym dla pojazdów/urządzeń wymienionych w ppkt c), 
d), f), g) i h) dopuszcza się stosowanie sprzętu uniwersal-
nego; pod pojęciem sprzętu uniwersalnego Zamawiający 
rozumie taki sprzęt, który ma zastosowanie zarówno w se-
zonie zimowym, jak i w sezonie letnim, 
w następujących ilościach (w przypadku składania oferty na 
dwa zadania, należy wykazać dysponowanie potencjałem 
technicznym w łącznej ilości będącej sumą ilości na po-
szczególne zadania): 
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1) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1: 
a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka, 
b) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka, 
c) pługosyparka jezdniowa – minimum 4 sztuki spełnia-

jące normy emisji spalin EURO 6, 
d) zamiatarka jezdniowa – minimum 2 sztuki, w tym co 

najmniej 1 sztuka spełniająca normy emisji spalin 
EURO 6, 

e) zamiatarka małogabarytowa do oczyszczania jezdni – 
minimum 1 sztuka, 

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka, 
g) pługosyparka chodnikowa – minimum 4 sztuki, 
h) zamiatarka chodnikowa – minimum 2 sztuki, 
i) myjka wysokociśnieniowa – minimum 4 sztuki, 
j) spalinowa pilarka łańcuchowa – minimum 1 sztuka, 

2) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2: 
a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka, 
b) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka, 
c) pługosyparka jezdniowa – minimum 5 sztuk, w tym 

3 sztuki spełniające normy emisji spalin minimum 
EURO 5 i 2 sztuki spełniające normy emisji spalin 
EURO 6, 

d) zamiatarka jezdniowa – minimum 2 sztuki, w tym co 
najmniej 1 sztuka spełniająca normy emisji spalin 
EURO 6 

e) zamiatarka małogabarytowa do oczyszczania jezdni – 
minimum 1 sztuka, 

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka, 
g) pługosyparka chodnikowa – minimum 5 sztuki, 
h) zamiatarka chodnikowa – minimum 3 sztuki, 
i) myjka wysokociśnieniowa – minimum 1 sztuka, 
j) spalinowa pilarka łańcuchowa – minimum 2 sztuki, 

3) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3: 
a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka, 
b) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka, 
c) pługosyparka jezdniowa – minimum 7 sztuk, w tym 

4 sztuki spełniające normy emisji spalin minimum 
EURO 5 i 3 sztuki spełniające normy emisji spalin 
EURO 6, 

d) zamiatarka jezdniowa – minimum 3 sztuki, w tym co 
najmniej 1 sztuka spełniająca normy emisji spalin 
EURO 6, 

e) zamiatarka małogabarytowa do oczyszczania jezdni – 
minimum 1 sztuka, 

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka, 
g) pługosyparka chodnikowa – minimum 5 sztuki, 
h) zamiatarka chodnikowa – minimum 3 sztuki, 
i) myjka wysokociśnieniowa – minimum 4 sztuki, 
j) spalinowa pilarka łańcuchowa – minimum 2 sztuki, 

4) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4: 
a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka, 
b) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka, 
c) pługosyparka jezdniowa – minimum 10 sztuk, w tym 

7 sztuk spełniających normy emisji spalin minimum 
EURO 5 i 3 sztuki spełniające normy emisji spalin 
EURO 6, 

d) zamiatarka jezdniowa – minimum 3 sztuki, w tym co 
najmniej 1 sztuka spełniająca normy emisji spalin  
EURO 6 



 

8/25 

e) zamiatarka małogabarytowa do oczyszczania jezdni – 
minimum 1 sztuka, 

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka, 
g) pługosyparka chodnikowa – minimum 5 sztuki, 
h) zamiatarka chodnikowa – minimum 3 sztuki, 
i) spalinowa pilarka łańcuchowa – minimum 2 sztuki, 

5) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5: 
a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka, 
b) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka, 
c) pługosyparka jezdniowa – minimum 7 sztuk, w tym 

4 sztuki spełniających normy emisji spalin minimum 
EURO 5 i 3 sztuki spełniające normy emisji spalin 
EURO 6, 

d) zamiatarka jezdniowa – minimum 3 sztuki, w tym co 
najmniej 1 sztuka spełniająca normy emisji spalin 
EURO 6, 

e) zamiatarka małogabarytowa do oczyszczania jezdni – 
minimum 1 sztuka, 

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka, 
g) pługosyparka chodnikowa – minimum 5 sztuki, 
h) zamiatarka chodnikowa – minimum 3 sztuki, 
i) myjka wysokociśnieniowa – minimum 1 sztuka, 
j) spalinowa pilarka łańcuchowa – minimum 2 sztuki. 

1.2.3.2. następującymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, w następujących ilościach (w przypadku składania oferty 
na dwa zadania, należy wykazać dysponowanie osobami w łącznej ilości 
będącej sumą ilości na poszczególne zadania): 
1) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1 – co najmniej 18 osobami, 

w tym:  
a) 15 kierowcami i/lub operatorami pojazdów, 
b) 3 pracownikami realizującymi prace w zakresie terenów ze-

wnętrznych, 
2) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2 – co najmniej 23 osobami, 

w tym:  
a) 16 kierowcami i/lub operatorami pojazdów, 
b) 7 pracownikami realizującymi prace w zakresie terenów ze-

wnętrznych, 
3) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3 – co najmniej 26 osobami, 

w tym:  
a) 20 kierowcami i/lub operatorami pojazdów, 
b) 6 pracownikami realizującymi prace w zakresie terenów ze-

wnętrznych, 
4) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4 – co najmniej 26 osobami, 

w tym:  
a) 22 kierowcami i/lub operatorami pojazdów, 
b) 4 pracownikami realizującymi prace w zakresie terenów ze-

wnętrznych, 
5) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5 – co najmniej 23 osobami, 

w tym:  
a) 21 kierowcami i/lub operatorami pojazdów, 
b) 2 pracownikami realizującymi prace w zakresie terenów ze-

wnętrznych. 
1.2.4. sytuacji finansowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdol-
ność kredytową w wysokości minimum (w przypadku składnia oferty na dwa 
zadania, należy wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredy-
tową na łączną kwotę stanowiącą sumę kwot wymaganych dla poszczególnych 
zadań objętych ofertą Wykonawcy): 
a) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1 – 8 600 000 zł, 
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b) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2 – 7 100 000 zł, 
c) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3 – 7 700 000 zł, 
d) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4 – 8 100 000 zł, 
e) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5 – 4 700 000 zł. 

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wy-
konawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia.  
 

3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. 
 

4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, 
o których mowa:  
a) w pkt od 1.2.1.1. do 1.2.1.4., od 1.2.2.1. do 1.2.2.5., 1.2.3.1.1. musi spełnić dowolny 

Wykonawca składający ofertę wspólną, 
b) w pkt 1.2.3.1.2., 1.2.3.2., 1.2.4. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę 

wspólną lub Wykonawcy łącznie. 
 
 
VI. Podstawy wykluczenia wykonawców 
 
1. 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 oraz ust. 
5 pkt 2-4 i 8 ustawy Pzp.  
 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14,  

16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2-4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbo-
wym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpu-
jące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. 

 
4. W przypadku, gdy Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wy-

konawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3, Wykonawca 
nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 
16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2-4 i 8 ustawy Pzp. Powyższe nie dotyczy sytuacji, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

 
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w załączniku nr I do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca:  
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jed-

nolitego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formu-
larza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na pod-
stawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. 
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego po-
stępowania jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia 
niniejszej SIWZ (załącznik do SIWZ). Wykonawca w części IV formularza jednolitego do-
kumentu może ograniczyć się do wypełniania sekcji α.  
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ 
może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-data-
bases/espd. 

 
3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktu-
alnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, potwierdzających oko-
liczności, o których mowa w pkt 1:  
3.1. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania – potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt 1.2.1. rozdz. V, tj.: 
a) prawomocnego zezwolenia na transport odpadów zgodne z obowiązującymi prze-

pisami prawa, dotyczącego odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych 
w pkt 1.2.1.1. rozdz. V, 

b) prawomocnego zezwolenia na zbieranie odpadów klasyfikowanych jako kody na-
leżące do grup: „20”, „17”, „16” i „15”, 

c) aktualnego wpisu do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii dotyczącego czynności podejmowanych z produktami ubocznymi pocho-
dzenia zwierzęcego kategorii 1, wydanego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.), 

d) zaświadczenia o dopuszczeniu środka transportu do przewozu ubocznych produk-
tów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, zbieranych z terenu objętego zamó-
wieniem, wydanego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1539 ze zm.); 

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzają-
cej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wyko-
nawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert, potwierdzającej spełnianie warunku udziału określonego w pkt 1.2.4. 
rozdz. V; 

3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rów-
nież wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwier-
dzających spełnianie warunków udziału określonych w pkt od 1.2.2.1. do 1.2.2.5. 
rozdz. V, według załącznika nr V, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załącze-
niem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
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należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne doku-
menty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasad-
nionej 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; 

4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wy-
konawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, potwierdzającego spełnianie 
warunków udziału określonych w pkt 1.2.3.1.1. i 1.2.3.1.2. rozdz. V, według załącz-
nika nr VI wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

5) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
potwierdzającego spełnianie warunków udziału określonych w pkt 1.2.3.2. rozdz. V, 
wg załącznika nr VII, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czyn-
ności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowa-
niu: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wy-
konawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mie-
siące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzają-
cego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego doku-
mentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubez-
pieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wy-
konawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewi-
dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążą-
cego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobie-
gawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 
4. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu postępowania, Zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
ww. oświadczeń lub dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 
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5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przy-
należności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr VIII, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wyko-
nawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do za-
kłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w pkt 5 składa każdy z wykonawców. 

 
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Za-
mawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).  

 
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub doku-

mentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub do-
kumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wąt-
pliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
1) pkt 3.2.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub admini-
stracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określo-
nym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

2) pkt 3.2.2) i 3.2.3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane pra-
wem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9.2), powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
 

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospo-
darczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 10 stosuje się. 

 
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawia-

jący może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której doku-
ment dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
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dotyczy dokument wskazany w pkt 3.2.3), składa dokument, o którym mowa w pkt 9.1), 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożo-
nym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania tej osoby. Zapisy pkt 10 zdanie pierwsze stosuje się. 

 
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawia-

jący może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

 
15. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

 

VIII. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt od 1.2.2. do 1.2.4. rozdz. V, w stosownych sytuacjach oraz w od-
niesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawo-
dowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.  

 
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 1 wystąpi 

wyłącznie w przypadku, kiedy:  
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Za-

mawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności tech-
niczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wyko-
nawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 
pkt 2-4 i 8 ustawy Pzp. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli pod-
mioty te zrealizują ten zakres zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wyma-
gane.  

 
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wyko-

nawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wy-
konawca w terminie określonym przez zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt 1.  

 
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku ist-

nienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite 
dokumenty dotyczące tych podmiotów.  
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5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przed-
stawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt od 5.2.1) do 
5.2.6) rozdz. VII. 

 
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to 

wiadome, podać firmy podwykonawców, 
b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wyma-

ganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu, 
c) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 
 
 
IX. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja) 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wy-

konawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego.  

 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wy-
konawcy wykazują zgodnie z pkt 4 rozdz. V.  

 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity doku-

ment składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w po-
stępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w pkt 5 rozdz. VII składa każdy z wykonawców.  

 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani 

na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 3 
rozdz. VII, przy czym:  
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1) rozdz. VII składa odpowiednio 

wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku w zakresie i na 
zasadach opisanych w pkt 4 rozdz. V;  

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.2) rozdz. VII składa każdy z nich. 
 
 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wyko-

nawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem. Oferty, umowy oraz oświadczenia i doku-
menty wymienione w rozdz. VII (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) mogą mieć wyłącznie formę pisemną.  
 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się nu-
merem sprawy określonym w SIWZ. 
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3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie powinny być składane na adres:  

Ekosystem Sp. z o.o., 
ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 

z dopiskiem „Zamówienia Publiczne”. 
 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane faksem na nr (071) 75-86-922. 

 
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzy-
mania. 

 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyja-
śnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa po-
wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo po-
zostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie interne-
towej, na której udostępniono SIWZ. 

 
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o któ-

rym mowa w pkt 6.  
 
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpo-

wiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-
nie Zamawiającego.  

 
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
 
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest  

Monika Cander, pokój 131, tel. 71 75-86-909. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikol-
wiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozu-
miewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, 
że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczegól-
ności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  

 
 
XI. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 

w wysokości: 
1) jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1 – 1 300 000,00 zł,  
2) jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 2 – 1 000 000,00 zł, 
3) jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 3 – 1 100 000,00 zł, 
4) jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 4 – 1 200 000,00 zł, 
5) jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 5 – 700 000,00 zł. 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadanie, całkowita wysokość wniesionego wadium 
musi stanowić sumę wysokości wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań objętych 
ofertą Wykonawcy.  

 
2. Wadium może być wniesione w:  

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
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3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Ekosystem Sp. 
z o.o. w PKO BP S.A.:  
- dla Wykonawców krajowych 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468,  
- dla Wykonawców zagranicznych PL 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468 BPKOPLPW, 
w terminie zapewniającym jego wpływ na rachunek bankowy do upływu terminu składania 
ofert. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skła-
dania ofert).  

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 

oferty;  
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie umiesz-

czonej razem z ofertą do koperty, a jego kopia w ofercie.  
 
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

 
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie 

odrzucona.  
 
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na po-

czet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.  
 
 
XII. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą roz-

poczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).  
 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wyko-
nawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

 
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium.  
 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuże-

niem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wa-
dium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wa-
dium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 
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XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony „Formularz oferty” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego za-
łącznik do SIWZ;  

3) jednolity dokument zamówienia (JEDZ) według załącznika nr I, 
2) „Zestawienie kosztów zadania” według załączników nr od IIA do IIE, 
4) jednolity dokument dla każdego z podmiotów, w przypadku polegania na zasobach in-

nego podmiotu (wymagany postanowieniami pkt 4 rozdz. VIII), 
5) pisemne zobowiązanie wg załącznika nr III (jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innego 

podmiotu), 
6) jednolity dokument zamówienia dla każdego z wykonawców ubiegających się o zamó-

wienie wspólnie (wymagane postanowieniami pkt 3 rozdz. IX), 
7) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-

prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, 

8) „Wykaz dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania spełniających 
normy emisji spalin minimum EURO 5” wg załączników nr od IVA do IVE – dokument 
ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryterium „dysponowanie dodatkowymi pługo-
syparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum 
EURO 5” opisanym w rozdz. XV (dotyczy Wykonawcy, który chce otrzymać punkty w w/w 
kryterium). 

 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowa-
nia Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty.  

 
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii doku-

mentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii po-
świadczonej notarialnie.  

 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.  

 
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

 
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
 
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu na całoroczne utrzymanie czystości i po-
rządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, 
zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 
– Psie Pole. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24.01.2017 r. o godz. 1100” oraz 
opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  
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11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skła-
dane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone in-
formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

 
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne  
i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05), 
ich odtajnieniem.  

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsię-
biorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytu-
acji, kiedy Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane infor-
macje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio ozna-
kowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwie-
raniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności proce-
dury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

 
16. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępo-

wania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wpro-
wadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności po-
stępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywa-
nych nie będą otwierane.  

 
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Za-
mawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

 
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności 
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed ter-
minem składania ofert, w trybie przewidzianym w rozdz. X. Przepisy ustawy Pzp nie prze-
widują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 

 
19. Do oferty nie należy załączać oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 3 rozdz. VII. 
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XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, do dnia 24.01.2017 r. do godziny 1000 i zaadresować 
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. IX. 

 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy, 

stosownie do art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, w dniu 24.01.2017 r. o godzinie 1100. 
 
5. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 
 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ekosystem.wroc.pl 
informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XV. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Wykonawca w Formularzu oferty poda ceny ofertowe brutto (oddzielnie dla każdego zada-

nia, na które jest składana oferta), za wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem 
zamówienia dla danego zadania, obliczoną na podstawie załączników nr od IIIA do IIIE 
„Zestawienie kosztów zadania”, w zależności od tego, na które zadania Wykonawca składa 
ofertę.  

 
2. Cena ofertowa brutto – całkowite wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu zamówie-

nia, powiększone o wartość podatku VAT, wyliczone w oparciu o określone w Zestawieniu 
kosztów zadania – dla danego zadania: 
1) podane przez Wykonawcę ryczałtowe ceny jednostkowe netto,  
2) zakres prac, 
3) krotności wykonywania prac w tygodniu lub miesiącu, 
4) średnie ilości tygodni w miesiącu, 
5) okres trwania zamówienia w miesiącach, 
6) kwotę z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace interwencyjne. 

 
3. Wynagrodzenie za prace interwencyjne rozliczane będzie na podstawie kosztorysu powy-

konawczego, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o czynniki cenotwórcze, przyjęte 
jako średnie ceny z „Sekocenbudu” dla województwa dolnośląskiego z kwartału poprzedza-
jącego kwartał wykonania prac, z wyłączeniem kosztów niewystępujących w „Sekocenbud” 
np. kosztów zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwen-
cyjnych. Koszty te rozliczane będą na podstawie faktur wystawianych przez odpowiednie 
podmioty lub na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy, sporządzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  

 
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena 

określona przez Wykonawcę nie będzie podlegać negocjacji.  
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5. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), w wysokości 8%. 

6. Wszystkie ceny należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za-
mawiający nie określa zasad, według których należy zaokrąglać ceny jednostkowe. 

 
7. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z ty-

tułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całego przedmiotu za-
mówienia w ramach danego zadania, na które składana jest oferta, w tym także koszt 
usuwania padłych zwierząt. Koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, muszą 
uwzględniać wszystkie elementy – czynności określone w przedmiocie zamówienia, a po-
nadto wszystkie inne koszty wynikające z zapisów SIWZ i postanowień zawartych w pro-
jekcie umowy będącej integralną częścią SIWZ. 

 
8. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienio-

nych w § 17 projektu umowy. 
 
9. Cena wyliczona przez Wykonawcę dla danego zadania, posłuży do wyboru najkorzystniej-

szej oferty w danym zadaniu, natomiast do rozliczeń miesięcznych za realizację przedmiotu 
zamówienia stosowane będą ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Zestawieniu 
kosztów zadania, zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy. Cena oferty dla 
danego zadania oznacza maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres obowiązy-
wania umowy za wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia w ramach danego 
zadania. 

 
10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Za-

mawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zama-
wiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obo-
wiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

 
 
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na danym zadaniu spośród nieodrzuconych 

ofert na tym zadaniu, na podstawie następujących kryteriów: 
1) cena brutto – 60%, 
3) dysponowanie dodatkowymi pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełnia-

jącymi normy emisji spalin minimum EURO 5 – 30%, 
2) jakość realizacji zadania – 10%. 

 
2. Oceny ofert będą dokonane odrębnie w odniesieniu do każdego kryterium, poprzez przy-

znanie każdej ofercie i w każdym kryterium punktów wyrażających ocenę. Każde zadanie 
będzie oceniane oddzielnie. 
 

3. W każdym kryterium oferta może uzyskać od 0 do 10 punktów. 
 

4. Kryterium „Cena” (C) punktowana będzie w następujący sposób: 
a) oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową brutto otrzyma 10 punktów, 
b) pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone na podstawie wzoru: 

 
PC(i) = Cmin x 10 / C(i) 
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gdzie: 
i – numer ocenianej oferty, 
PC(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena ofercie „i”, obliczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert, 
C(i) – cena brutto oferty „i”. 

 
5. Kryterium „Dysponowanie dodatkowymi pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania 

spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 5” (D) wykazanymi w załącznikach nr 
od IVA do IVE punktowana będzie w następujący sposób: 
5.1. na zadaniach nr 1 i 2: 

a) oferta, w której zaproponowano dodatkowo jedną pługosyparkę jezdniową, spełnia-
jącą wymogi podane w pkt 1.2.3.1.2.c) w rozdz. V otrzyma 5 punktów, 

b) oferta, w której zaproponowano dodatkowo dwie lub więcej pługosyparek jezdnio-
wych, spełniających wymogi podane w pkt 1.2.3.1.2.c) w rozdz. V otrzyma 10 punk-
tów, 

5.2. na zadaniach nr 3, 4 i 5: 
a) oferta, w której zaproponowano dodatkowo jedną pługosyparkę jezdniową, spełnia-

jącą wymogi podane w pkt 1.2.3.1.2.c) w rozdz. V otrzyma 2,5 punktu, 
b) oferta, w której zaproponowano dodatkowo dwie pługosyparki jezdniowe, spełnia-

jące wymogi podane w pkt 1.2.3.1.2.c) w rozdz. V otrzyma 5 punktów, 
c) oferta, w której zaproponowano dodatkowo trzy pługosyparki jezdniowe, spełniające 

wymogi podane w pkt 1.2.3.1.2.c) w rozdz. V otrzyma 7,5 punktu, 
d) oferta, w której zaproponowano dodatkowo cztery lub więcej pługosyparek jezdnio-

wych, spełniających wymogi podane w pkt 1.2.3.1.2.c) w rozdz. V otrzyma 10 punk-
tów. 

 
6. Kryterium „Jakość realizacji zadania” (J) punktowane będzie w następujący sposób – 

oferta, w której zaproponowano, w ramach realizacji zadania w poszczególnych miejscach, 
określony czas reakcji otrzyma taką sumę ilości punktów, jaka została podana w tabelach 
poniżej: 

 
1) jezdnie: 
 

L.p. Kryteria Czas reakcji Liczba 
punktów 

od momentu stwierdzenia zjawiska na całej długości tzw. "trasówek" na danym zada-
niu 

1 

odśnieżanie jezdni na całej szerokości wraz z 
wbudowanymi torowiskami tramwajowymi oraz 
posypanie niezbędną dawką soli zwilżonej so-
lanką 

do 3 godzin 0 

do 2,5 godzin 3 

od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem 
jezdni lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyż-

szego 

2 
likwidacja skutków zjawisk atmosferycznych (go-
łoledź, szron, szadź) 

do 3 godzin 0 

do 2,5 godzin 1 

3 likwidacja skutków zjawisk atmosferycznych (śli-
skość pośniegowa, lodowica) 

do 4 godzin 0 

do 3,5 godzin 0,5 

po ustaniu opadów 

4 usuwanie luźnego śniegu na całej długości jezdni  
do 4 godzin 0 

do 3,5 godzin 0,5 

5 usuwanie błota pośniegowego i odśnieżanie pól 
"martwych" na całej długości jezdni  

do 6 godzin 0 

do 5 godzin 0,5 
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6 zakończenie prac na rejonach przyległych do 
skrzyżowań  

do 9 godzin 0 

do 7 godzin 0,5 

do 3,5 godzin 1 

2) chodniki (pas drogowy i tereny zewnętrzne) i ciągi pieszo-rowerowe: 
 

L.p. Kryteria Czas reakcji od 
ustania opadów 

Liczba 
punktów 

1 czas zwalczania śliskości i usuwania śniegu z 
chodników i ciągów pieszo-rowerowych 

do 4 godzin 0 

do 3,5 godzin 1 

 
3) parkingi: 
 

L.p. Kryteria Czas reakcji od 
ustania opadów 

Liczba 
punktów 

1 czas zwalczania śliskości i usuwania śniegu z par-
kingów 

do 4 godzin 0 

do 3,5 godzin 1 

4) przystanki komunikacji zbiorowej: 
 

L.p. Kryteria Czas reakcji od 
ustania opadów 

Liczba 
punktów 

1 czas zwalczania śliskości i usuwania śniegu z 
przystanków komunikacji zbiorowej 

do 4 godzin 0 

do 3,5 godzin 1 

 
5) ścieżki rowerowe: 
 

L.p. Kryteria 
Czas reakcji od 
ustania opadów 

Liczba 
punktów 

1 
czas zwalczania śliskości i usuwania śniegu ze 
ścieżek rowerowych 

do 4 godzin 0 

do 3,5 godzin 1 

 
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punk-

tów po przemnożeniu przez wagi przypisane poszczególnym kryteriom wg wzoru:  
 

P(i) = 60 % x PC(i) + 30 % x PD(i) + 10 % x PJ(i) 
gdzie: 
P(i) – końcowa, łączna liczba punktów przyznanych ofercie „i”, z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku, 
PC(i) – liczba punktów przyznanych ofercie „i” w kryterium „Cena”, 
PD(i) – liczba punktów przyznanych ofercie „i” w kryterium „Dysponowanie dodatkowymi 

pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normę emisji spalin 
minimum EURO 5”, 

PJ(i) – liczba punktów przyznanych ofercie „i” w kryterium „Jakość realizacji zadania”. 
 
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako naj-
korzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
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Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 
Pzp). 

 
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 
 
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy 

zobowiązany jest do dostarczenia: 
1) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy (zgodnie z § 12 projektu 

umowy), potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgod-
ność z oryginałem”, 

2) umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku skła-
dania oferty wspólnej), potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
„za zgodność z oryginałem”, 

3) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do bazy magazynowo – transportowej, 
potwierdzającego, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania z terenu 
bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem zamówienia, nie krócej niż 
do dnia 31.03.2020 r., potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Wyko-
nawcy „za zgodność z oryginałem”, 

4) kopii dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku nr VI 
„Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych”, potwierdzonych przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, 

5) kopii dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku nr IV 
„Wykaz dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania spełniających 
normy emisji spalin minimum EURO 5”, potwierdzonych przez upoważnionego przedsta-
wiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, 

6) kopii dokumentów potwierdzających spełnianie normy emisji spalin EURO 6 (wyciąg ze 
świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta 
bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu 
czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach) dla 
pojazdów podanych w załączniku nr VI „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urzą-
dzeń technicznych”, potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
„za zgodność z oryginałem”, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, 

7) kopii dokumentów potwierdzających spełnianie normy emisji spalin EURO 5 (wyciąg ze 
świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta 
bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu 
czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach) dla 
pojazdów podanych w załączniku nr IV „Wykaz dodatkowych pługosyparek jezdniowych 
do realizacji zadania spełniających normy emisji spalin minimum EURO 5”, potwierdzo-
nych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, 
w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, 

8) kopii umów z uprawnionymi podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie czynności po-
legających na bieżącej konserwacji i naprawach pojazdów poza terenem bazy magazy-
nowo - transportowej, potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Wyko-
nawcy „za zgodność z oryginałem” (o ile baza magazynowo - transportowa nie jest wy-
posażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów), 

9) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
10) projektu (rysunek techniczny i opis) koszy na odpady, które będą zapewnione poprzez 

wynajem Zamawiającemu, 
11) projektu oznakowania koszy na odpady. 
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3. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego. 
 

4. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.  
 

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana na dane zadanie, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, 
w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku na-

stępujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Ekosystem Sp. 

z o.o. w PKO BP S.A. nr konta: 
- dla Wykonawców krajowych 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468,  
- dla Wykonawców zagranicznych PL 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468 BPKOPLPW. 

 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych  

art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  
 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym.  
 
6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiają-
cego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wyko-
nawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

 
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawia-

jący zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  
 
 
XIX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawie-

ranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 
Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ. 
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XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Za-
mawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 


