
Straż Miejska w Łodzi: Wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów

zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektów Straży Miejskiej w Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 632844-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47000614500000, ul.

ul. Kilińskiego 81 , 90119 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 250 22 28, e-mail

msmiechowska@strazmiejska.pl, faks 42 250 22 32.

Adres strony internetowej (URL): https://bip.strazmiejska.lodz.pl/

Adres profilu nabywcy: https://bip.strazmiejska.lodz.pl/artykul.html?id=449

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

https://bip.strazmiejska.lodz.pl/artykul.html?id=449

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Nie

https://bip.strazmiejska.lodz.pl/artykul.html?id=449

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Straz Miejska, ul. Kilińskiego 81, Łódź 90-119

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług w zakresie sprzątania

budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektów Straży Miejskiej w

Łodzi.

Numer referencyjny: LZ/231/4/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i

terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektów zamawiającego znajdujących się w

Łodzi przy Al. Politechniki 32, Al. Piłsudskiego 100 (COM ), ul. Krzemienieckiej 2 B, ul.

Piotrkowskiej 112, ul. Mokrej 10, ul. Rydla 19, ul. Jagienki 21, ul. Olimpijskiej 9 oraz ul. Kilińskiego

81.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 „Szczegółowy zakres

usług”.Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 90.91.00.00-9 Usługi sprzątania, 90.91.12.00-8

Usługi sprzątania budynków, 90.91.13.00-9 Usługi czyszczenia okien, 90.91.92.00-4 Usługi sprzątania

biur, 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania, 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń, 77.31.41.00-5 Usługi

w zakresie trawników. 2. Zamawiający przewiduje możliwość czasowej lub całkowitej rezygnacji z

wykonywania usług w poszczególnych obiektach ze względów organizacyjnych. O terminie rezygnacji
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z wykonywania usług oraz o ewentualnym terminie ich wznowienia wykonawca zostanie

powiadomiony na piśmie. W przypadku ograniczenia zakresu wykonywania usług miesięczne

wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę wynagrodzenia za sprzątanie wskazanych

obiektów, wynikającą z oferty. Jeżeli rezygnacja z wykonywania usług nastąpi w trakcie miesiąca,

kwota, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy, zostanie obliczona w sposób

następujący: (kwota wynagrodzenia miesięcznego za usługi w obiekcie : liczba dni miesiąca, w którym

nastąpiła rezygnacja z usług) x liczba dni pozostała do końca miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja

z usług. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia

wobec zamawiającego. 3. Na okoliczność rezygnacji z wykonywania usług, o której mowa w ust. 2,

najpóźniej na jeden dzień przed terminem rezygnacji określonym w pisemnym powiadomieniu,

zostanie sporządzony aneks określający termin rezygnacji oraz kwotę wynagrodzenia pomniejszoną

zgodnie z zasadami, określonymi w ust. 2. 4. W toku wykonywania zamówienia wykonawca dostarczy

wszelkie środki myjące, toaletowe i higieniczne, piasek i środki egzotermiczne do posypywania

powierzchni w okresie zimowym oraz środki pielęgnacji i ochrony roślin, a także zapewni we własnym

zakresie narzędzia (w szczególności miotły, łopaty, grabie, sekatory, taczki, drabiny) i urządzenia (w

szczególności odkurzacze, kosiarka do trawy, odśnieżarka, podnośnik) niezbędne do prawidłowego

wykonania usługi. 5. Osoby wykonujące usługi w obiektach zamawiającego muszą być wyposażone w

dostosowaną do charakteru wykonywanej pracy i wymogów BHP, jednolitą i estetyczną odzież roboczą

oraz muszą posiadać identyfikatory z imieniem i nazwiskiem osoby sprzątającej. W przypadku

niespełnienia wskazanych wymogów zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia

pracowników wykonawcy do wykonywania usług, a wszelkie wynikające z tego konsekwencje

obciążać będą wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90911200-8

90911300-9

90919200-4

90620000-9

90630000-2

77314100-5
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2018-01-01  lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 3

do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
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przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży

podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi

załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

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

zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek

zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania

warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. b) sytuacji

ekonomicznej lub finansowej. Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca

przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ c) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie

wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania

warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
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USTAWY PZP

4. W toku wykonywania zamówienia wykonawca dostarczy wszelkie środki myjące, toaletowe i

higieniczne, piasek i środki egzotermiczne do posypywania powierzchni w okresie zimowym oraz

środki pielęgnacji i ochrony roślin, a także zapewni we własnym zakresie narzędzia (w

szczególności miotły, łopaty, grabie, sekatory, taczki, drabiny) i urządzenia (w szczególności

odkurzacze, kosiarka do trawy, odśnieżarka, podnośnik) niezbędne do prawidłowego wykonania

usługi. 5. Osoby wykonujące usługi w obiektach zamawiającego muszą być wyposażone w

dostosowaną do charakteru wykonywanej pracy i wymogów BHP, jednolitą i estetyczną odzież

roboczą oraz muszą posiadać identyfikatory z imieniem i nazwiskiem osoby sprzątającej. W

przypadku niespełnienia wskazanych wymogów zamawiający zastrzega sobie prawo

niedopuszczenia pracowników wykonawcy do wykonywania usług, a wszelkie wynikające z tego

konsekwencje obciążać będą wykonawcę. 6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy

przedłoży zamawiającemu listę osób, które będą realizować zamówienie w poszczególnych

obiektach, z podaniem danych umożliwiających ich identyfikację, a w szczególności imienia i

nazwiska oraz wzoru podpisu. 7. Wykonawca wyznaczy stałego koordynatora odpowiedzialnego za

realizację zamówienia, do którego obowiązków należeć będzie w szczególności: nadzór nad

prawidłowym i terminowym realizowaniem zamówienia przez osoby wykonujące usługi w

poszczególnych obiektach zamawiającego, a w tym – z uwagi na zwiększone zagrożenie w zakresie

BHP – osobiste nadzorowanie wykonywania usług w zakresie mycia okien, usuwania nawisów

śnieżnych i sopli oraz usuwania liści i oblodzeń z rynien dachowych; stałe czuwanie nad

prawidłowym i dostosowanym do potrzeb zaopatrzeniem obiektów zamawiającego w środki

higieniczne i sanitarne oraz inne wymagane dla prawidłowego wykonania zamówienia; stały

kontakt z przedstawicielami zamawiającego w sprawach związanych z wykonaniem zamówienia, a

w szczególności przyjmowanie i potwierdzanie otrzymania zgłoszeń zamawiającego dotyczących

usług, co do których zostały ustalone ścisłe terminy realizacji (m. in. odśnieżanie), a także

przyjmowanie i niezwłoczne reagowanie na wszelkie uwagi co do jakości i terminowości

wykonywanych usług. 8. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowiązują się,

że w czasie realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w pełnym

wymiarze czasu pracy, osoby wykonujące czynności sprzątania i utrzymania w czystości. 9.

Wykonawca wskaże osobę koordynatora w treści formularza oferty. Zamawiający dopuszcza

zmianę osoby wskazanej w treści formularza oferty w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem

wcześniejszego przesłania przez wykonawcę pisemnej (również faks, e-mail) informacji

zawierającej dane osoby, która będzie pełnić obowiązki koordynatora z podaniem jej imienia i

nazwiska, numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej (ewentualnie numeru
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telefaksu). Zmiana osoby koordynatora nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 10. Zaleca się

- przed ustaleniem ceny ofertowej - zapoznanie się z obiektami zamawiającego, stanowiącymi

miejsce przyszłej realizacji zamówienia oraz ich otoczeniem w celu oceny, na własną

odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania oferty.

11. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy

będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego

czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Wykaz osób, o których mowa w ust. 11 zawierający

imię i nazwisko, zakres czynności wykonywanych prac przez poszczególne osoby oraz termin

obowiązywania umowy o pracę dla każdej wykazanej osoby, stanowi załącznik nr 4 do umowy. 13.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w

przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania

kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 14. W trakcie realizacji zamówienia na każde

wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane

w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału
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ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres

rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których

mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zobowiązani są oni wykazać łączne spełnianie warunków

udziału w postępowaniu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których

mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych, Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna

sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 3) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku

kiedy:Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

zamawiającemu, 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. Zamawiający oceni, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 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. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do

realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcą są

podmioty występujące wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo rodzajowe na mocy

którego wspólnicy ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

przetargowym lub reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym i zawarciu umowy. Ponadto
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dokument ten musi zawierać nazwę podmiotów wspólnych i wskazanie zakresu działania każdego z

nich. Do dnia podpisania umowy z zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę/dla spółek cywilnych może to być

umowa spółki/. Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy z

Zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą

umowy o wspólnej działalności. Umowa ta będzie załącznikiem do umowy z zamawiającym. Każdy

z podmiotów występujących wspólnie ma obowiązek złożyć dokumenty określone w SIWZ w pkt. 5

lit. a. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 5 SIWZ wykonawcy składają wspólnie i muszą one

wykazywać wspólne spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące

złotych, 00/100 groszy) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w:

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

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść

przelewem na konto : GETIN BANK S. A. ODDZIAŁ W ŁODZI NR 72 1560 0013 2026 0000

0169 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu LZ/233/4/17 na: „Wykonywanie

usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie

obiektów Straży Miejskiej w Łodzi” 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z

chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w

rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i

godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. 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, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
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związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie

wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady

zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego

wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
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technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

łączna cena ofertowa brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
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Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-22, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0636d...
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zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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