
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi 

 

Lędziny: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2014 roku 

Numer ogłoszenia: 507982 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny , ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. 

śląskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ledziny.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na 

terenie miasta Lędziny w 2014 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie 

czystości I. obsługa akcji - Dzień ziemi i Sprzątanie świata - usunięcie zebranych odpadów 

z wyznaczonych punktów miasta i utylizacja na wysypisku śmieci; wraz z wcześniejszym 

dostarczeniem worków i jednorazowych rękawic. II. obsługa imprez -plenerowych: 

utrzymania czystości w trakcie ich trwania jak i po ich zakończeniu: zamiatanie ręczne lub 

mechaniczne, oczyszczenie z nanosu i trawy zleconego terenu, jednokrotnie przed (na 

polecenie Inspektora Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej) i po imprezie oraz na 

bieżąco w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróżnieniem i utylizacją 

workowych koszy 100 l, kontenerów 1100 l i kontenerów 7m3. III. usuwanie napisów: z 

urządzeń placu zabaw, wiat przystankowych, murów i podobnych powierzchni poprzez 

zmywanie rozpuszczalnikiem lub zamalowanie do stanu pierwotnego, chemiczne usuwanie 

plam olejowych z chodników lub parkingów. IV. usuwanie śmieci z przydrożnych koszy 

wraz z utylizacją ( ok. 150szt). Opróżnianie raz w tygodniu ( piątek ) w godz. 700 do 1600 

wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich. Dopuszcza się zlecenia opróżniania koszy w 

wybranych miejscach dwa razy w tygodniu. V. postawienie kosza ulicznego na wskazanym 

przez Inspektora Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej miejscu ( bez kosztów 

zakupu ). VI. wywóz śmieci i odpadów z kontenerów - nie częściej niż jeden raz w 

miesiącu VII. Sprzątanie wiat przystankowych w tym: - zamiatanie przystanku wraz z 

przyległym terenem raz w tygodniu - w piątek (w okresie zimowym odśnieżanie terenu 

wokół) - mycie siedzisk ( raz w tygodniu - w piątek ) - mycie wiaty - ( bez siedzisk ) na 

polecenie Inspektora Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej (nie częściej niż raz w 

miesiącu). VIII. wyjazd interwencyjny - drobna praca porządkowa powodująca usunięcie 

http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi


wszelkich zanieczyszczeń na zgłoszenie Straży Miejskiej lub Inspektora Wydziału 

Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej; realizacja do 2 godzin od zgłoszenia. IX. Sprzątanie 

nawierzchni placu zabaw z wszelkich zanieczyszczeń i śmieci oraz urządzeń zabawowych z 

żwirku, piasku i innych zanieczyszczeń a także oględziny stanu technicznego urządzeń pod 

względem dewastacji, zniszczeń, uszkodzeń mechanicznych i braków w wyposażeniu raz w 

tygodniu - w piątek. Raport z wykrytych zniszczeń, uszkodzeń oraz aktualny stan urządzeń 

i nawierzchni należy odnotować w karcie oględzin danego placu zabaw a następnie zgłosić 

w każdy poniedziałek do godz.10:00 w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 1.2. 

posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane 

prawidłowo (np. protokoły odbioru robót, referencje) - Załącznik Nr 4 do SIWZ -

wykonanie z należytą starannością dwóch usług z zakresu utrzymania czystości o 

wartości min.80 000,00 zł każda. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia 



następujących dokumentów: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i 

koordynację robót - załącznik nr 5 do SIWZ; -W przypadku, gdy Wykonawca 

będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 5b 

do SIWZ) tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp). b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wymagane jest wypełnienie 

oświadczenia - załącznik Nr 5a do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji 

ekonomicznej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - wymagana jest 

polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wypełniony załącznik nr 1 - formularz oferty. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miasta Lędziny Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Lędzińska 47, 43-143 

Lędziny, pokój DG5.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 17.12.2013 godzina 08:50, miejsce: Urząd Miasta Lędziny, sekretariat I piętro, pokój 

112, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających 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 

 
 


