
Kielce: Utrzymanie czysto ści i porz ądku na terenach Gminy Kielce wok ół 

budynków nale Ŝących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 

1.01.2008 do 31.12.2008r.  

Numer ogłoszenia: 181475 - 2007; data zamieszczenia : 02.10.2007 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce, woj. 

świętokrzyskie, tel. 041 3442139 w. 37, fax 041 3446647. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.mzb.kielce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM ÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Utrzymanie czystości i porządku na terenach 

Gminy Kielce wokół budynków naleŜących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 1.01.2008 do 

31.12.2008r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków naleŜących do wspólnot 

mieszkaniowych, obejmujące: - uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, śmieci i innych zanieczyszczeń na terenach 

objętych przedmiotem zamówienia; - w okresie zimowym odśnieŜanie ciągów pieszych i dróg osiedlowych, 

zwalczanie śliskości; - koszenie trawy, podcinanie krzewów, itp. Szczegółowy zakres i rodzaj usług objętych 

całym przedmiotem zamówienia zawiera SIWZ. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.20.00.00-9, 90.11.13.00-1, 90.21.00.00-2, 77.31.00.00-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  Tak, ilość części: 2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  Nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  data zakończenia: 31.12.2008. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium:  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 

000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert na kaŜde zadanie osobno, tzn.: Zadanie Nr 1 - 

Utrzymanie czystości i porządku we wschodniej części miasta Kielce - wadium 5000 PLN. Zadanie Nr 2 - 

Utrzymanie czystości i porządku w zachodniej części miasta Kielce - wadium 5000PLN.. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 
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warunków:  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych, 2. 

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

do wykonania zamówienia tj. wykazać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

równieŜ wykonywane usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym naleŜy 

wykazać wykonanie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, prowadzonej w 

sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy, zrealizowanej na obszarze nie mniejszym niŜ 15.000,00 

m2 dla kaŜdego zadania oddzielnie, z podaniem ich wartości oraz daty, miejsca wykonania i opisu (w 

przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia, naleŜy wykazać usługi odpowiadające przedmiotowi 

zamówienia w sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy na obszarze nie mniejszym niŜ. 

30.000,00m2 ); wykazać co najmniej 2 osoby przewidziane przy realizacji zamówienia, które będą 

odpowiedzialne za realizację usługi ze strony Wykonawcy; wykazać posiadany, własny lub dzierŜawiony 

sprzęt, który będzie niezbędny do wykonania zamówienia, w tym Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca dysponował min. 2 urządzeniami do odśnieŜania mechanicznego dla jednego zadania, a w 

przypadku złoŜenia oferty obejmującej dwa zadania, Wykonawca winien dysponować min. 4 takimi 

urządzeniami. 4. przedstawią polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej , obejmujący ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe 

działalności stanowiącej przedmiot zamówienia na kilka zdarzeń równocześnie. Zamawiający wymaga, 

aby polisa obejmowała ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe i była na wartość nie mniejszą niŜ 

100.000,00 PLN dla kaŜdego zadania. W przypadku ubiegania się o dwa zadania, polisa musi być na 

wartość nie mniejszą niŜ 200.000,00 PLN. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów: 

spełnia lub nie spełnia.  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  - wypełniony formularz oferty, - 

oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku spółek cywilnych naleŜy załączyć wpis do ewidencji działalności kaŜdego z 

udziałowców oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, - aktualne 

zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 

odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - aktualną informację z 

Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów zbiorowych - aktualną informację z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - waŜną 

umowę z odpowiednim zakładem na utylizację odpadów ( padłe zwierzęta), - wykaz wykonanych w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej 

przedmiotowi zamówienia, prowadzonej w sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy, zrealizowanej 
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na obszarze nie mniejszym niŜ 15.000,00 m2 dla kaŜdego zadania oddzielnie, z podaniem ich wartości 

oraz daty, miejsca wykonania i opisu (w przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia, naleŜy 

wykazać usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy 

na obszarze nie mniejszym niŜ. 30.000,00m2 ) , z załączeniem dokumentów (np.referencji) 

potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością, - wykaz osób przewidzianych 

przy realizacji zamówienia - co najmniej 2 osoby, które będą odpowiedzialne za realizację usługi ze 

strony Wykonawcy, - wykaz posiadanego, własnego lub dzierŜawionego sprzętu, który będzie niezbędny 

do wykonania zamówienia, w tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 2 

urządzeniami do odśnieŜania mechanicznego dla jednego zadania, a w przypadku złoŜenia oferty 

obejmującej dwa zadania, Wykonawca winien dysponować min. 4 takimi urządzeniami, - 

pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, - 

pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców 

występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, - 

kopię dowodu wniesienia wadium, - oświadczenie o zakresie zamówienia powierzonego podwykonawcy 

- art.36 ust.4 Pzp, - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej , obejmujący ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe 

działalności stanowiącej przedmiot zamówienia na kilka zdarzeń równocześnie. Zamawiający wymaga, 

aby polisa obejmowała ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe i była na wartość nie mniejszą niŜ 

100.000,00 PLN dla kaŜdego zadania. W przypadku ubiegania się o dwa zadania, polisa musi być na 

wartość nie mniejszą niŜ 200.000,00 PLN 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  Nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.przetargi.mzb.kielce.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Miejski Zarząd Budynków 

w Kielcach, ul. Paderewskiego 20 - Dział Techniczny, lok. nr 104.. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.10.2007 

godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, ul. Paderewskiego 20, lok. 

202,. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zadanie Nr 1 - Utrzymanie czystości i porządku we wschodniej części miasta Kielce.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

utrzymanie czystości i porządku we wschodniej części miasta Kielce w okresie od 1.01.2008r do 

31.12.2008r, obejmujące: - uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, śmieci i innych zanieczyszczeń na terenach 

objętych przedmiotem zamówienia, - w okresie zimowym odśnieŜanie ciągów pieszych i dróg 

osiedlowych, zwalczanie śliskości; - koszenie trawy, podcinanie krzewów, itp. Powierzchnia wschodniej 
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części miasta Kielce objęta przedmiotem zamówienia wynosi 274 801m2..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.20.00.00-9, 90.11.13.00-1, 90.21.00.00-2, 77.31.00.00-6.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2008.  

4) Kryteria oceny ofert:  najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zadanie Nr 2 - Utrzymanie czystości i porządku w zachodniej części miasta Kielce.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

utrzymanie czystości i porządku w zachodniej części miasta Kielce w okresie od 1.01.2008 do 

31.12.2008, obejmujące: - uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, śmieci i innych zanieczyszczeń na terenach 

objętych przedmiotem zamówienia, - w okresie zimowym odśnieŜanie ciągów pieszych i dróg 

osiedlowych, zwalczanie śliskości; - koszenie trawy, podcinanie krzewów, itp. Powierzchnia zachodniej 

części miasta Kielce objęta przedmiotem zamówienia wynosi 281378 m2..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.20.00.00-9, 90.11.13.00-1, 90.21.00.00-2, 77.31.00.00-6.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2008.  

4) Kryteria oceny ofert:  najniŜsza cena. 
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