
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Oczyszczanie przykrawężnikowe dróg, ulic, ciągów pieszych i pieszo–rowerowych wzdłuż dróg
powiatowych Powiatu Legionowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227640598

1.5.8.) Numer faksu: 227640566

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oczyszczanie przykrawężnikowe dróg, ulic, ciągów pieszych i pieszo–rowerowych wzdłuż dróg
powiatowych Powiatu Legionowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab4ef952-75b2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009777/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23 13:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001697/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Oczyszczanie przykrawężnikowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedingslub bip.powiat-legionowski.pl zakładka
po lewej stronie menu pionowego: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE –> 2021 –> Przetargi - platforma
zakupowa.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający przekazujeWykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie zobowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca,
przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy. 4. Wykonawca,jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatówi
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Zgodnie z § 11 ust.
2 Rozporządzenia PrezesaRady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
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mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub innyobsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych jest
PowiatLegionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława
Sikorskiego11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym możnaskontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres
wskazany w pkt.1; 2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i
zakresieniezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez
Administratoraw związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego, a porozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i
realizacji umowy,której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 3 i 4oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
lub podmiotyprzetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych
umów z nimzawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres
wskazanyprzepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, aw przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania
obejmuje cały czastrwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w
granicach określonychprzepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a)
dostępu do treści swoichdanych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku,Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych
osobowych, c) ograniczeniaprzetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z
żądaniem nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówieniapublicznego lub konkursu; 7) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust.1 lit. c RODO; przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu OchronyDanych Osobowych; 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11
września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówieniapublicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunkówudziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
coskutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty;
10)Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
wtym profilowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z oczyszczaniem
przykrawężnikowym dróg, ulic i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych Powiatu
Legionowskiego.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) jednokrotne pozimowe obustronne
oczyszczenie przykrawężnikowe dróg i ulic powiatowych z zalegającego piasku wraz z
wywozem i utylizacją urobku – długość ok. 19,234 km. W ramach oczyszczania
przykrawężnikowego należy wykonać również oczyszczanie opasek zewnętrznych jezdni oraz
tzw. martwych pól, tj. części wyłączonych z ruchu za pomocą linii oraz azyli;2) 7-krotne letnie
obustronne oczyszczenie przykrawężnikowe dróg i ulic powiatowych z zalegającego piasku wraz
z wywozem i utylizacją urobku – długość jednokrotnego wykonania prac ok. 19,234 km. W
ramach oczyszczania przykrawężnikowego należy wykonać również oczyszczanie opasek
zewnętrznych jezdni oraz tzw. martwych pól, tj. części wyłączonych z ruchu za pomocą linii oraz
azyli;3) oczyszczenie ok. 80 000m2 ciągów pieszo-rowerowych (chodniki, ścieżki rowerowe,
ciągi pieszo-rowerowe) z zalegającego piasku (zamiatanie oraz wywóz i utylizacja urobku);4)
usuwanie przerostów trawy i chwastów przy krawężnikach jezdni, w ciągach pieszych i pieszo–
rowerowych (ręczne lub chemiczne – w gestii Wykonawcy) ok 4 000m2;5) zebranie, wywiezienie
i utylizacja ok. 10m3 piasku, błota zgromadzonego przez właściciela posesji z przylegającego
chodnika;6) oczyszczanie nawierzchni obejmuje również skropienie (zwilżenie) nawierzchni
wodą w celu zmniejszenia pylenia podczas oczyszczania;7) w ramach wykonywania usługi
Wykonawca zobowiązuje się również do oczyszczania opasek zewnętrznych jezdni oraz tzw.
martwych pól, tj. części wyłączonych z ruchu za pomocą linii oraz azyli.3. Zamawiający
zastrzega, że podane w ust. 2 ilości służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie
przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych ilościach.4. Zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, tj.:- kierowca samochodu ciężarowego (obsługa zamiatarki);-
pracownik do wykonywania ręcznego oczyszczania jezdni w miejscach trudno dostępnych dla
zamiatarki;1) wykonanie ww. czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);2)
wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników
spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie
jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie);3) ustalenie wymiaru zatrudnienia
Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy;4) sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały
zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.5. Termin
realizacji przedmiotu zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2021 r.6.
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na zlecenie Zamawiającego.7. Zamawiający
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każdorazowo wymaga wykonania prac związanych z oczyszczaniem przykrawężnikowym dróg i
ulic przez Wykonawcę w terminach:1) maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych na pisemne
zlecenie Zamawiającego; 2) maksymalnie w ciągu 5 godzin od przyjęcia zlecenia
telefonicznego, tj. wykonywanie prac w trybie awaryjnym i dotyczy także dni ustawowo wolnych
od pracy; 8. Tryb awaryjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 obejmuje wykonanie prac powstałych
wskutek zdarzeń losowych, takich jak:1) sprzątanie pozostawionych na drodze elementów
obcych, w tym porzuconych przedmiotów, rozsypanych materiałów sypkich, połamanych
gałęzi;2) interwencyjne sprzątanie miejsc po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych na
drogach.9. Miejsce wykonywania zamówienia: drogi i ulice powiatowe na terenie Powiatu
Legionowskiego wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na
podstawie kryteriów oceny. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 3.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyższą liczbę punktów. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą. 5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać
wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru w sposób określony w zdaniu
poprzednim, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ̨ ofertę w terminie
związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,
do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania zamówienia w trybie awaryjnym

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma Euro dla pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do świadczenia usługi będącej
przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że posiada zezwolenie na
zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów.Ocena spełniania ww. warunku
udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:- w oświadczeniu o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,- w aktualnej decyzji wydanej przez stosowny
organ ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.2) zdolności techniczne lub
zawodowe:O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w
tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie publiczne - zrealizowaną
usługę w zakresie oczyszczania przykrawężnikowego dróg i ulic o długości minimum 10
km.Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez
Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu
o informacje zawarte:- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,- w
wykazie usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania/odbiorów i
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podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b) dysponuje specjalistycznym sprzętem, tj.:
posiada co najmniej jedną zamiatarkę samojezdną lub ciąganą:-zamiatarka samojezdna -
składa się z: mechanizmu napędowego, kabiny operatora (najlepiej z kamerami cofania),
zbiornika na wodę, zbiornika na nieczystości, systemu szczotek, systemu hydraulicznego.
Dodatkowo opcjonalnie na wyposażeniu zamiatarki może być również zamontowany ręcznie
obsługiwany wąż ssawny (do zbierania większych gabarytowo śmieci) oraz myjka ciśnieniowa;-
zamiatarka ciągana - w przypadku tego typu zamiatarki jest ona ciągniona przez samochód
ciężarowy. Samochód ciężarowy powinien posiadać minimum 2 osie i minimalną ładowność
5000 kg, a sama zamiatarka jest podłączana lub odłączana od samochodu ciężarowego.
Dopuszczalna prędkość pojazdu (zamiatarka samojezdna) lub zespołu pojazdów (samochód
ciężarowy z zamiatarką ciąganą) podczas wykonywania usługi oczyszczania jezdni nie powinna
przekraczać 10 km/godz.Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona) w oparciu o informacje zawarte:- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu,- w wykazie urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.c)
dysponuje osobami potrzebnymi do realizacji zamówienia, tj.- kierowcą samochodu ciężarowego
(obsługa zamiatarki),- pracownikiem do wykonywania ręcznego oczyszczania jezdni w
miejscach trudno dostępnych dla zamiatarki.Ocena spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:- w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,- w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, 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.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) aktualna decyzja wydana przez stosowny organ ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania
odpadów zezwalająca na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów;b) wykaz usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie zawierający co najmniej jedno zamówienie publiczne - zrealizowaną usługę
w zakresie oczyszczania przykrawężnikowego dróg i ulic o długości minimum 10 km, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, daty wykonania/odbiorów i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;c) wykaz urządzeń technicznych spełniających
parametry techniczne określone w Rozdziale XIII pkt 4 ust. 4 lit. b, dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
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zawierający co najmniej jedną zamiatarkę samojezdną lub ciąganą;d) wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. kierowca samochodu ciężarowego (obsługa
zamiatarki) i pracownik do wykonywania ręcznego oczyszczania jezdni w miejscach trudno dostępnych
dla zamiatarki, 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.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
do SWZ;b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;2) przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3)
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;5) w
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane;6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
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Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres
obowiązywania umowy Wykonawca posiadał:1) opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia
wskazana w umowie. W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać
Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w
ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie to musi
obejmować również działanie podwykonawców;2) pojazdy przeznaczone i wykorzystywane do
realizacji przedmiotu zamówienia spełniające normę emisji spalin Euro wskazaną przez
Wykonawcę w treści oferty. Usługa, będąca przedmiotem zamówienia winna być wykonywana
tym samym pojazdem, którym Wykonawca dysponuje na etapie oceny ofert, bądź o normie
emisji spalin takiej samej lub wyższej. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli w tym
zakresie, na każdym etapie realizacji umowy. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia jednego z poniższych dokumentów, z których wynikać będzie
klasa emisji spalin Euro, tj: kserokopii dowodu rejestracyjnego, certyfikatu Euro, karty pojazdu,
oświadczenia producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta lub świadectwo
homologacji.
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	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedingslub bip.powiat-legionowski.pl zakładka po lewej stronie menu pionowego: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE –> 2021 –> Przetargi - platforma zakupowa.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający przekazujeWykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie zobowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Wykonawca,jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatówi wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia PrezesaRady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub innyobsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych jest PowiatLegionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możnaskontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1; 2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i zakresieniezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratoraw związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a porozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy,której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmiotyprzetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nimzawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazanyprzepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, aw przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w granicach określonychprzepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoichdanych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczeniaprzetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego lub konkursu; 7) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO; przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych; 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunkówudziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, coskutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty; 10)Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym profilowania;

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.3.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryteriów oceny. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów. 4.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 5.	W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru w sposób określony w zdaniu poprzednim, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.7.	Zamawiający wybiera najkorzystniejszą̨ ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania zamówienia w trybie awaryjnym
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma Euro dla pojazdów
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
	4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)	aktualna decyzja wydana przez stosowny organ ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów zezwalająca na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów;b)	wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zawierający co najmniej jedno zamówienie publiczne - zrealizowaną usługę w zakresie oczyszczania przykrawężnikowego dróg i ulic o długości minimum 10 km, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania/odbiorów i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;c)	wykaz urządzeń technicznych spełniających parametry techniczne określone w Rozdziale XIII pkt 4 ust. 4 lit. b, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zawierający co najmniej jedną zamiatarkę samojezdną lub ciąganą;d)	wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. kierowca samochodu ciężarowego (obsługa zamiatarki) i pracownik do wykonywania ręcznego oczyszczania jezdni w miejscach trudno dostępnych dla zamiatarki, 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.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)	oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;b)	odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 10:05
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


