
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzeb
owania na sprzęt medyczny.
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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9047697100000
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174 a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julia Szałata
E-mail: julia.szalata@zdmikp.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525822769
Faks: +48 525822777
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w latach 2020–2024
Numer referencyjny: 029/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta
Bydgoszczy w sezonach zimowych, tj.: od 1.11 do 31.3, w latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i
2023/2024 na terenie miasta Bydgoszczy, z podziałem na 10 zadań, przy czym każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia.
Szczegółowy zakres wraz z wykazem powierzchni, ich wielkość, rodzaj i lokalizację dla poszczególnych części
zamówienia (zadań) i warunki wykonania zamówienia, określone zostały w następujących dokumentach,
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stanowiących integralną część SIWZ:
1. plan zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021, a uaktualniany w trakcie realizacji
zamówienia, na każdy kolejny sezon zimowy – zał. nr 1 do SIWZ;
2. opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SIWZ;
3. wzór umowy – zał. nr 3 do SIWZ, które dostępne są na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/zd
mikp_bydgoszcz, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 96 087 m, w tym:
a) 52 292 m nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych pieszych;
b) 36 295 m nawierzchni przystanków;
c) 7 500 m tras rowerowych,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 2 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 58 611 m, w tym:
a) 43 406 m nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych pieszych;
b) 11 005 m nawierzchni przystanków;
c) 4 200 m tras rowerowych,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 3 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 35 220 m, w tym:
a) 25 075 m nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych pieszych;
b) 5 645 m nawierzchni przystanków;
c) 4 500 m tras rowerowych,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 4 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 59 494 m, w tym:
a) 46 094 m nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych pieszych;
b) 12 760 m nawierzchni przystanków;
c) 640 m tras rowerowych,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 5 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 49 590 m, w tym:
a) 35 150 m nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych pieszych;
b) 12 820 m nawierzchni przystanków;
c) 1 620 m tras rowerowych,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 6 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 28 205 m, w tym:
a) 20 700 m nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych pieszych;
b) 7 505 m nawierzchni przystanków,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 7 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 32 055 m, w tym:
a) 22 715 m nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych pieszych;
b) 9 010 m nawierzchni przystanków;
c) 330 m tras rowerowych,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 8 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 52 791 m, w tym:
a) 50 771 m nawierzchni strefy płatnego parkowania „A”;
b) 2 020 m nawierzchni przystanków,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 9 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 50 468 m, w tym:
a) 50 468 m nawierzchni strefy płatnego parkowania „B”,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 10 – obejmuje usuwanie skutków śniegu i gołoledzi z powierzchni 27 194 m, w tym:
a) 21 194 m nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych pieszych;
b) 6 000 m nawierzchni przystanków,
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Planu zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2020/2021.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas doprowadzenia utrzymywanego rejonu do wymaganego standardu po
ustaniu zjawisk atmosferycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i pkt 10.2 SIWZ.
2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, którego wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ),
sporządzone, wypełnione zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełnia JEDZ w
zakresie wskazanym we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ, tj.:
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— część II – sekcja A, B,C,D,
— część III – sekcja A, B, C, D,
— część IV – w zakresie kryteriów kwalifikacji, wykonawca wypełnienia jedynie sekcję α oraz sekcję C pkt 10 –
o ile dotyczy, części VI.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na podstawie art. 23 uPzp, JEDZ składa
każdy z tych wykonawców.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoim JEDZ, oraz składa odrębny JEDZ dla
każdego z tych podmiotów.
Oświadczenie JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
JEDZ/e należy dołączyć do oferty oraz złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem środka komunikacji
elektronicznej: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz (dalej Platforma), w miejscu ogłoszenia
niniejszego postępowania, przed upływem terminu składania ofert (szczegółowe informacje w pkt 11 SIWZ).
4. Na podstawie art. 26 ust. 1 uPzp wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest
złożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne nadzień ich
złożenia, oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, określone w pkt VI.3
ogłoszenia oraz w pkt 11 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na
podstawie art. 23 uPzp, wymagane dokumenty i oświadczenia składa każdy z tych wykonawców. W
przypadku,gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a uPzp, składa wymagane dokumenty i oświadczenia również w odniesieniu do tych podmiotów.
5. Wykonawca, który polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
uPzp – oprócz JEDZ dla tego podmiotu, składa dowody na to, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane wraz z ofertą w
formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za
pośrednictwem platformy.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu (poprzez platformę) oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, co
wykonawcy, którzy złożyli odrębna oferty w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) doświadczenie wykonawcy: wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie dotyczącym zimowego utrzymania ciągów
komunikacyjnych pieszych, wykonywanej w jednym sezonie zimowym na łącznej powierzchni min. 5 000 m, w
jednym zadaniu.
Uwaga! Wymóg minimalny niezależnie od ilości składanych ofert częściowych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 23 uPzp ww. warunek spełniają następująco:
przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie ww. zakresie, z tym że wymóg
posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.
I. W celu wykazania spełniana przez wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego wynikające z art. 26
ust. 1 uPzp, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub
dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane (wg wzoru Zamawiającego), 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
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert. Uwaga: Posługiwanie się
dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum): wykonawca
udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam
je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe
jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie
dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli
faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (...)” – wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO
925/17, sygn. akt. KIO933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
II. Do oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego wynikające z art. 26 ust. 1 uPzp,
zastosowanie mają przepisy:
— rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016, poz.
1126),
— rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018, poz. 1993),
— rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2019, poz. 2447).
III. Do składanych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 11 SIWZ, zastosowanie mają przepisy:
— rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320),
— rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1991),
— rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności
załącznika nr 2.

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:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy, w szczególności zmiany umowy, o których mowa w art. 144
ust. 1 pkt 1, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

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

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
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: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Pokój nr 18 (parter) w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt 1 SIWZ. Zamawiający otworzy oferty poprzez
wykorzystanie platformy: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Ofertę na wybraną część zamówienia oraz dokumenty składane wraz z ofertą, tj. wadium wnoszone w
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formie poręczeń lub gwarancji, pełnomocnictwo/a, JEDZ/e, zobowiązania innych podmiotów, itp. (dokumenty
szczegółowo wskazane w SIWZ) sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
II. Wykaz dokumentów jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 uPzp:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) 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 – dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
III. Informacje na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium odrębnie dla każdej części zamówienia, w następujących wysokościach:
— dla zadania 1 – 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
— dla zadania 2 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— dla zadania 3 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
— dla zadania 4 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— dla zadania 5 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— dla zadania 6 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
— dla zadania 7 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
— dla zadania 8 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— dla zadania 9 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— dla zadania 10 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium winno być złożone przed upływem terminu składania ofert. Informacje na temat wadium zostały
szczegółowo określone w SIWZ.
IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
V. Termin wykonania zamówienia: od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2024 r., w sezonach zimowych, tj.:
1) 2020/2021 – od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
2) 2021/2022 – od dnia 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.;
3) 2022/2023 – od dnia 1 listopada 2023 r. do 31 marca 2023 r.;
4) 2023//2024 – od dnia 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2024 r.,
przy czym data rozpoczęcia realizacji zamówienia i jednocześnie sezonu zimowego 2020/2021 może ulec
zmianie w związku z wydłużającą się procedura wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usług, w tym terminu wcześniejszego lub
późniejszego rozpoczęcia lub zakończenia prac w danym sezonie zimowym. Zmiana terminu może nastąpić
na wniosek Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od stron, tj. warunków
atmosferycznych, w szczególności: opady śniegu, poranne oblodzenia nawierzchni, gołoledź, lodowica, itp.
VI. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa uPzp.
VII. Dodatkowa informacja do pkt IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
VIII. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane, zgodnie z art. 93 ust. 1a uPzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPZP zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w dziale VI uPZP. Odwołanie wnosi się w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopie odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
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