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Mechanicznego odśnieŜania, usuwania oblodzeń i uszarstniania

Rozdział I
1. Tryb udzielania zamówienia.
1.1
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2
Podstawa prawna opracowania siwz:
1.2.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z p. zm.),
1.2.2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224,
poz. 1776),
1.2.3 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795).
1.2.4 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ),
2. Informacje ogólne
2.1
Definicje:
2.2
Ustawa Pzp – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz.
759 z póź. zm.).
2.3
Wykonawca – naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego.
2.4
siwz- naleŜy przez to rozumieć specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Sposób przygotowania oferty
3.1
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pod rygorem niewaŜności
w formie pisemnej.
3.2
Zaleca się, aby oferta była napisana na maszynie do pisania, komputerze lub
w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmazalnym atramentem .
3.3
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale ze sobą
złączone.
3.4
Oferta oraz wszystkie załączniki musi być podpisana, a wszelkie dokumenty
bądź ich kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby
upowaŜnionej do reprezentowania wykonawcy.
3.5
Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
3.6
Podpis na ofercie i Ŝądanych dokumentach powinien być złoŜony w formie
umoŜliwiającej jego identyfikację np.: złoŜony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
3.7
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3.8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej
3.9
KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

3.10

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art.93 ust.4 ustawy niezaleŜnie od wyniku
postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na dowolną liczbę części
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równowaŜnych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Oferta winna zawierać wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (poza osobami
wymienionymi w dokumencie dopuszczającym wykonawcę do obrotu
prawnego, które naleŜy złoŜyć wraz z ofertą ) – pełnomocnictwo. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

4. Termin i miejsce składania ofert
4.1
Oferty moŜna składać do dnia 05/10/2011 r. godz. 10.00 w sekretariacie
Zamawiającego.
4.2
Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
4.3
Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie. Koperta
winna być zaadresowana do zamawiającego na adres Zamawiającego oraz
winna być opatrzona następującym opisem: „Oferta – „ AZ – Pakiet I
część ……….” nie otwierać przed dniem 05/10/2011 r. do godz. 10.15.
Koperta winna być ..opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
4.4
Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i nie będą
przyjmowane.
4.5
Koperta zawierająca ofertę złoŜona w sekretariacie zamawiającego zostanie
opatrzona datą i godziną jej złoŜenia oraz zostanie zarejestrowana w dzienniku
pism wpływających.
4.6
Wykonawca moŜe Ŝądać pisemnego potwierdzenie złoŜenia oferty.
4.7
Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania po terminie
przewidzianym na wniesienie protestu.
4.8
Oferty mogą być wycofane przed upływem terminu składania ofert. Wniosek
o wycofanie oferty powinien być złoŜony w formie pisemnej przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4.9
Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert złoŜenie oferty zamiennej oraz
uzupełniającej. W przypadku złoŜenia ofert wyŜej wymienionych oferty te
względem oferty pierwotnej winne być opatrzone klauzulą: „oferta zamienna”
lub „oferta uzupełniająca”
4.10 Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 05/10/2011 r. o godz. 10.15
w pokoju nr 312.
4.11 Wykonawca nie moŜe wprowadzić jakichkolwiek zmian do treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
5. Osoby upowaŜnione po stronie zamawiającego do kontaktów z wykonawcami:
5.1
d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem specjalista ds. Zamówień
Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166,
renata.markiewicz@mpo.torun.pl
5.2
d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – Specjalista ds. oczyszczania
Zbigniew CzyŜniewski – tel. 56 63 98 113.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
6.1
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
6.2
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej jest zobowiązana do niezwłocznego
potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji przekazanej za pomocą faksu
lub poczty elektronicznej.
7. Tryb udzielania wyjaśnień
7.1
KaŜdy wykonawca ma prawo zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie
siwz w terminie nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
Zamawiającego nie później niŜ do końca 28.09.2011 r., w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2
Pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane
na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednocześnie
prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono siwz bez
ujawniania źródeł zapytania.
7.3
Treść siwz nie ulega zmianie z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych
w ustawie Pzp.
8. Termin związania ofertą
8.1
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
8.2
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
8.3
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć
termin związania ofertą, z tym Ŝe, Zamawiający moŜe tylko raz, na co najmniej
3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców
o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
9. Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet I. Usługi mechanicznego odśnieŜania i usuwania oblodzeń
Zadanie zostało podzielone na 5 równych części. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych.
KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia.

1.

2.

3.

4.

Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym usuwaniu śniegu
i oblodzeń (odpłuŜaniu) oraz uszarstnianiu ulic (tzw. efektywny czas pracy) na terenie
miasta Toruń zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego sprzętem mechanicznym
Wykonawcy (ciągnikami rolniczymi) w sytuacji wystąpienia potrzeb przeciwdziałania
skutkom zimy oraz do pozostawania w gotowości do podjęcia świadczenia usługi w
sytuacji braku śniegu, śliskości (tzw. nie efektywny czas pracy).
Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia wynosi:
- 2250 godzin efektywnego czasu pracy,
- 100 godzin nie efektywnego czasu pracy.
Zamówienie zostało podzielone na 5 (pięć) równych części wynoszących po:
- 450 godzin efektywnego czasu pracy,
- 20 godzin nie efektywnego czasu pracy.
Zamawiający wzywając Wykonawcę zapewni świadczenie usługi minimum na 4 godz.

5.

6.

7.

Wykonawca winien dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego i rozpocząć
świadczenie przedmiotu zamówienia w czasie 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia
dyspozytora „AZ” o konieczności podjęcia działań.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z zalecaną przez
Zamawiającego technologią (odpłuŜanie, uszarstnianie lub odpłuŜanie z uszarstnianie).
Usuwanie oblodzeń - odpłuŜanie - odgarnięcie zalegającego śniegu lub błota
pośniegowego do krawęŜnika jezdni, uszarstnianie - posypanie piaskiem, solą lub
mieszanina uszarstniającą, powierzchni zgodnie z zaleceniami Dyspozytora AZ.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego.
Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia naleŜy brać
pod uwagę przygotowując ofertę.

10. Termin wykonania zamówienia: 1 listopada 2011r. – 31 marca 2012 r.
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia
- Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie stawia w tym warunku
szczegółowych wymagań,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – wykonawcy winni wykazać ( dla kaŜdej części oddzielnie),
Ŝe dysponują minimum jednym ciągnikiem rolniczym wyposaŜonym w pług
odśnieŜny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niŜ 2,5 m oraz
zaczepianą posypywarką (rozsiewaczem do nawozów) o ładowności nie mniejszej niŜ
2000 kg oraz minimum 2 osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa
uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi lub samochodem cięŜarowym o
masie całkowitej nie przekraczającej 6 000 kg wyposaŜonym w pług odśnieŜny z
lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niŜ 2,5 m oraz nadwozie piaskarki
o ładowności nie mniejszej niŜ 2000 kg oraz minimum 2 osobami posiadającymi
wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania oferowanym samochodem.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej –. wymagane jest wykazanie przez Wykonawców,
Ŝe są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niŜszą niŜ 50 000 PLN.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złoŜą stosowne dokumenty .
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie
spełnia* w oparciu o złoŜone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
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Wykaz Ŝądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział II załącznik
nr 2 siwz.
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złoŜone przez
tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww.
zakresie.
4. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyŜej, polega
na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.
12.1

Wykaz Ŝądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24
ustawy Pzp – Rozdział II, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane
oświadczenie musi być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę], i poniŜej wymienione
dokumenty:
• aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne
wypisy, jeŜeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niŜ 6 miesięcy przed
datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1
pkt.2 uPzp – Rozdział II, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany
dokument musi być złoŜony przez kaŜdego Wykonawcę.
12.2

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy
odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1. Formularz ofertowy wg zał.1 Rozdział II siwz .
2. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.
3. Załącznik nr.5 Rozdział II siwz
12.3

Inne niezbędne dokumenty , które Wykonawca ubiegający się o zamówienia
jest zobowiązany złoŜyć
1. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. O ile dotyczy Rozdział II zał.4 siwz.
12.4
Wykonawca zagraniczny
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.12.1 wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe,:

- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający Ŝąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złoŜone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
13.1 Cena oferty musi być wyraŜona w PLN.
13.2 Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu OFERTOWYM
- oddzielnie dla kaŜdej części zamówienia.
13.3 Cena oferty musi być wyraŜona cyfrowo i słownie.
13.4 Cena brutto rozumiana jako suma ceny netto i kwotę naleŜnego podatku VAT.
Obliczenie (dla kaŜdej części zamówienia oddzielnie): cena oferty rozumiana jako suma
iloczynów ceny jednostkowej netto za planowaną do wykonanie liczbę godzin pracy
efektywnej i pracy nieefektywnej (.............. zł/1 godz. pracy efektywnej x 450 godz. + ........
zł/1 godz. pracy nieefektywnej x 20 godz.) – [wpisać cenę jednostkową]+ ….. % VAT
W przypadku podania ceny w walucie obcej dla porównania ofert i zawarcia umowy zostanie
zastosowany przelicznik wg średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert.
[kurs ustalony w dniu otwarcia ofert zostanie przeniesiony do umowy].

14.

Kryteria oceny ofert
C - cena oferty – 100 %
C=

15.

cena minimalna (najniŜsza z oferowanych cen)
-------------------------------------------------------- x ranga tj. 100 % x 100 pkt
cena oferty badanej

Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę , którego ofert została poprawiona.

16.

17.

Powiadomienie wykonawców
Wykonawcy, zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej za pomocą faksu lub
poczty elektronicznej na wskazane przez wykonawców w formularzu ofertowym dane
teleadresowe.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej z zastrzeŜeniem art.94 ust.2 pkt.3 lit a) u Pzp.
17.2 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do
osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego w celu
zawarcia umowy.

17.3

17.4
17.5

17.6

18.

JeŜeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a jego pełnomocnictwo nie
było złoŜone wraz z ofertą, to jest on zobowiązany przedłoŜyć Zamawiającemu
w dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i musi wskazywać zakres
czynności prawnych, do których został upowaŜniony pełnomocnik.
Wykonawca lub osoba upowaŜniona do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy musi posiadać dokument toŜsamości umoŜliwiający jego identyfikację.
JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
to znaczy nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego w
celu jej zawarcia, to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle
umowę na adres Wykonawcy w celu jej zawarcia.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18.1 W toczącym się postępowaniu Wykonawcom przysługują następujące środki ochrony
prawnej przewidziane w Rozdziale 2 ustawy Pzp:
18.2 W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących
czynności Zamawiającego:
1) opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
18.3
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na adres:
02-676 Warszawa ul. Postępu 14 a w formie pisemnej (fax.: 22 458 78 00)
lub elektronicznej (odwołania@uzp.gov.pl ) opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym w terminie 5 dni od dnia przesłania za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną informacji o czynnościach Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jednocześnie przekazując kopię treści odwołania
Zamawiającemu.
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Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego
w dniu 21.09.2011 r.

