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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324371-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2019/S 132-324371

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kwestarz
Tel.:  +48 243671616
E-mail: przetargi@plock.eu 
Faks:  +48 243671598
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.plock.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Konserwacja terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka w Rejonie IV

mailto:przetargi@plock.eu
www.plock.eu
www.plock.eu
https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock
https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock
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Numer referencyjny: WZP 271.1.82.2019.EK

II.1.2) Główny kod CPV
90600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
Płocka w Rejonie IV.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni, utrzymanie czystości i
porządku na terenie miasta Płocka w Rejonie IV.
Usługi porządkowe oraz konserwacja zieleni (z wyjątkiem konserwacji zieleni wysokiej - drzew) na terenie
miasta Płocka w Rejonie IV świadczone będą na następujących obiektach:
— pasy drogowe ulic: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie
MZD,
— place, pasaże, place zabaw, siłownie, zieleńce i lasy gminne,
— inne tereny niezagospodarowane stanowiące własność Gminy i Skarbu Państwa.
Rejon IV obejmują tereny leżące na południe od ciągu ul. Wyszogrodzkiej (na odcinku od ul. Południowej do
granic miasta) w kierunku brzegu Wisły wraz drogami dojazdowymi do mostu i mostem im. „Solidarności” oraz
tereny leżące na północ od ul. Wyszogrodzkiej na odc. od Zakładu Energetycznego do granic miasta.
Granicą rejonu na zachód są ulice: ul. Południowa wraz z pasem drogowym tej ulicy oraz tory kolejowe (na
odc. od ul. Południowej do Cmentarza Garnizonowego, gdzie granicą są słupki oddzielające parking od ścieżki
rowerowej) oraz ul. Wyszogrodzka (na odc. od Południowej do Granicznej) i ul. Graniczna (na odcinku od ul.
Wyszogrodzkiej do ul. Otolińskiej) - wraz z pasem drogowym tej ulicy.
Rejon obejmuje pas drogowy ul. Granicznej na w/w odcinku i ul. Wyszogrodzkiej (z wyjątkiem odcinka od ul.
Kilińskiego do ul. Południowej).
Granicą rejonu na północ jest ul. Otolińska (bez pasa drogowego tej ulicy) i Boryszewska (wraz z pasem
drogowym tej ulicy).
— Z rejonu IV wyłączone są:
a) tereny powierzone odrębnym zleceniami firmie „Muniserwis” tj. Park Północny i Lasek Brzozowy;
b) Plac Paderewskiego,Pasaż Paderewskiego oraz skwer al. Armii Krajowej/Monte Cassino - tylko w zakresie
konserwacji zieleni;
c) tereny i drogi wewnętrzne nie stanowiące własności Gminy Płock lub przekazane w zarząd innym jednostkom
organizacyjnym (z wyjątkiem MZD).
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II. Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.12.2019 r. do 30.11.2021 roku.
III. Do oferty należy załączyć również:
1) dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna;
2) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów;
3) w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy – Załącznik nr 2;
5) formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do OPZ.
IV. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do
niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1, 2 i 4.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkość reakcji na prace interwencyjne w Rejonie IV / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania pełnego cyklu pozimowego czyszczenia pasów
przykrawężnikowych jezdni w Rejonie IV / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania pełnego cyklu koszenia w Rejonie IV / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2019
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na
powtórzeniu podobnych usług dot. utrzymania chodników przylegających do nieruchomości, tj. utrzymania
czystości i zimowego utrzymania chodników stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 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;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej:
a) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu konserwacji zieleni, utrzymania czystości i porządku
oraz prowadzenia akcji zimowej, o wartości nie niższej niż 900 000,00 PLN brutto;
lub
b) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu konserwacji terenów zieleni, o wartości nie niższej niż
200 000,00 PLN brutto
i
c) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenia
akcji zimowej o wartości nie niższej niż 700 000,00 PLN brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługi wymienione w lit b) i c) były wykonane w ramach jednej
lub dwóch umów.
W zakresie usług nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, iż na dzień składania ofert wykonał zakres
wskazany ww. warunkach.
2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby
odpowiedzialne za świadczenie usług, tj.
a) 1 osobę z wykształceniem technicznym ogrodniczym/rolniczym lub z 3-letnim doświadczeniem w
wykonywaniu prac ogrodniczych;
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b) 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgodnie z ustawą z dnia
8.3.2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.1310 ze zm.).
W przypadku, gdy jedna osoba będzie spełniała łącznie warunki określone w lit. a) i b), warunek udziału w
postępowaniu zostanie uznany za spełniony.
3. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji
zamówienia, tj.:
— kosiarkami ciągnikowymi bijakowymi – minimum 2 sztuki,
— kosiarkami mechanicznymi spalinowymi – minimum 2 sztuki,
— kosami spalinowymi – minimum 10 sztuk,
— spalinowymi nożycami do cięcia żywopłotów – minimum 2 sztuki,
— opryskiwaczem plecakowym – minimum 2 sztuki,
— zamiatarką chodnikową, samozbierającą, wyposażoną w szczotki oraz urządzenia do zwilżania nawierzchni
– minimum 1 sztuka,
— zamiatarką uliczną (usuwającą m.in. zanieczyszczenia po zimie) z systemem zwilżania – tzw. czyszczenie na
mokro – minimum 1 sztuka,
— lekkim sprzętem mechanicznym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t do prowadzenia
akcji zimowego utrzymania chodników – minimum 5 sztuk,
— samochodem skrzyniowym do 5 t lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą – minimum 2 sztuki,
— sprzętem do dezynfekcji śmietniczek – myjki ciśnieniowe – minimum 2 sztuki,
— odkurzaczem przeznaczonym do usuwania psich odchodów, niedopałków papierosów itp. - minimum 2
sztuki,
— ubraniami ochronnymi do usuwania barszczu Sosnowskiego – minimum 1 sztuka, tj. komplet dla jednej
osoby chroniący wszystkie części ciała.
4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 1 a musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów składający ofertę wspólną;
b) warunek określony w pkt 1 b i c mogą spełniać łącznie Partnerzy składający ofertę wspólną;
c) warunek określony w pkt 2 a, b mogą spełniać łącznie Partnerzy składający ofertę wspólną;
d) warunek określony w pkt 3 mogą spełniać łącznie Partnerzy składający ofertę wspólną.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, pokój B127

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Druga połowa 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ sporządzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w tym zakresie ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji alfa
części IV JEDZ.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informację 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) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie 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 wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2:
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1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3, ppkt 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5. 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 3 ppkt 1 i 2, 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
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Pkt 4 stosuje się.
6. Na wezwanie Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów, o których mowa w pkt 2.
7. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2019

http://uzp.gov.pl/kio

