Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.pyrzyce.um.gov.pl
Ogłoszenie nr 45191 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.
Pyrzyce: Utrzymanie zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów
na terenie miasta Pyrzyce, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej oraz odbiór odpadów z
terenu miasta i gminy Pyrzyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce, krajowy numer identyfikacyjny 81116857110000,
ul. Plac Ratuszowy 1, 74200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 39

70 320, e-mail inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl, faks 91 39 70 314.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.bip.pyrzyce.um.gov.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
nie
www.bip.pyrzyce.um.gov.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni miejskiej,
bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów na terenie miasta Pyrzyce, bieżące
utrzymanie ścieżki rowerowej oraz odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Pyrzyce

Numer referencyjny: NiŚ.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
4
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: ZADANIE I – UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pyrzyce
polegające na bieżącym oczyszczaniu, koszeniu trawy, opróżnianiu koszy oraz wykonywaniu
innych prac określonych w tabeli nr 1 przez cały okres objęty umową. Wykonawca
zobowiązany jest do sprzątania parków i zieleńców przez co rozumie się: - ręczne bądź
mechaniczne zamiatanie alejek, - zbieranie śmieci z terenów zielonych w sposób
zapewniający utrzymanie ich w czystości, - koszenie trawy w okresie wiosenno-letnim i jej
wywiezienie (od 1-go maja do 30 września), odpady zielone muszą być uprzątnięte
maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu wytworzenia, - usuwanie zachwaszczenia
pomiędzy płytami chodnikowymi (kostką betonową), wokół znaków informacyjnych i słupów
oświetleniowych, - pielęgnacja róż: okopczykowanie, przycinanie, podlewanie, usuwanie
chwastów i przekwitłych kwiatostanów, nawożenie mineralne oraz wykonywanie oprysków
środkami owadobójczymi i grzybobójczymi według potrzeb (dot. Parku Jana Pawła II), dokonywanie nowych nasadzeń w uzgodnieniu z Zamawiającym - dotyczy kwiatów
sezonowych w ilości ok 1600 szt. w następujących lokalizacjach: tężnia, plac przy Pyrzyckim
Domu Kultury, Rondo przy ul. Stargardzkiej, plac przed Urzędem Miejskim, Rondo im.
Spotkań z Folklorem (zakup nasadzeń, przygotowanie podłoża, posadzenie, uzupełnianie
ziemią, montaż kwietnika typu fontanna wraz z zawieszeniem donic). Nasadzenia będą
dokonane do 30 kwietnia 2017 roku. Podlewanie zieleni, rabat i kwiatów w gazonach, z
częstotliwością odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym; -jesienne grabienie
liści zgodnie z tabelą nr 1. - opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy, Zwiększenie
ilości koszy czy pojemników przez Zamawiającego do 10 % nie powoduje zmiany umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania po burzy, silnym wietrze lub po innych
zdarzeniach losowych - gałęzi i innych zanieczyszczeń na telefoniczne wezwanie
Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.) Wykonawca jest wytwórcą
odpadów powstałych w związku z jego działalnością i winien zagospodarować je zgodnie z
powołaną ustawą na podstawie umowy zawartej ze składowiskiem odpadów. ZADANIE II OCZYSZCZANIE I PIELĘGNACJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Przedmiotem zamówienia są
usługi świadczone na terenie ścieżki rowerowej polegające na bieżącym oczyszczaniu,

opróżnianiu koszy oraz wykonywaniu innych prac określonych w tabeli nr 2 przez cały okres
objęty umową. Poprzez bieżące oczyszczanie rozumie się: - ręczne bądź mechaniczne
zamiatanie ścieżki rowerowej oraz przyległych do niej 5 miejsc odpoczynku, - ręczne
zbieranie śmieci w sposób zapewniający utrzymanie jej w czystości, - koszenie poboczy
ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m (w zależności od szerokości pobocza) w okresie
wiosenno-letnim (od 1-go maja do 30 września), - formowanie i odmładzanie istniejących
żywopłotów, - grabienie liści, - opróżniania i wywozu nieczystości stałych z koszy,
Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania po burzy, silnym wietrze lub po innych
zdarzeniach losowych - gałęzi i innych zanieczyszczeń na telefoniczne wezwanie
Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zwiększenie ilości koszy czy pojemników
przez Zamawiającego do 10 % nie powoduje zmiany umowy. Wykonawca zobowiązany jest
na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do usunięcia zanieczyszczeń zalegających na
wskazanym terenie wskutek zdarzeń losowych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez
Zamawiającego. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 1987, z późn. zm. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z jego
działalnością i winien zagospodarować je zgodnie z powołaną ustawą na podstawie umowy
zawartej ze składowiskiem odpadów. ZADANIE III – BIEŻĄCE UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI ULIC, CHODNIKÓW I PLACÓW Przedmiotem zamówienia są usługi
świadczone w granicach administracyjnych miasta Pyrzyce polegające na bieżącym
oczyszczaniu, opróżnianiu koszy ulicznych oraz wykonywaniu innych prac określonych w
tabeli nr III przez cały okres objęty umową. Poprzez bieżące oczyszczanie rozumie się: sprzątanie ulic na całej ich szerokości wraz z polami wyłączonymi z ruchu i azylami
znajdującymi się na tych ulicach z częstotliwością określoną w tabeli nr III. -sprzątanie
chodników na całej ich szerokości przy drogach gminnych. Poprzez sprzątanie rozumie się: ręczne bądź mechaniczne zamiatanie, - usuwanie zachwaszczenia pomiędzy płytami
chodnikowymi (kostką betonową), wokół znaków drogowych słupów oświetleniowych i przy
krawędzi jezdni i chodników, -opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
Zwiększenie ilości koszy ulicznych czy pojemników przez Zamawiającego do 10 % nie
powoduje zmiany umowy. Wykonawca zobowiązany jest na telefoniczne wezwanie
Zamawiającego do usunięcia zanieczyszczeń zalegających na wskazanym terenie wskutek
zdarzeń losowych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. W myśl ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.).
Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z jego działalnością i winien
zagospodarować je zgodnie z powołaną ustawą na podstawie umowy zawartej ze
składowiskiem odpadów. ZADANIE IV – ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU MIASTA I
GMINY PYRZYCE Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone w granicach
administracyjnych miasta i gminy Pyrzyce polegające na załadunku oraz transporcie odpadów
komunalnych, zgromadzonych w workach lub pryzmach w ramach sprzątania terenów nie
objętych zadaniem I, II, III oraz przekazanie ich na składowisko odpadów. Odbiór odpadów
powinien nastąpić w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego ze wskazanego
miejsca (100 ton +/- 10 ton). W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w
związku z jego działalnością i winien zagospodarować je zgodnie z powołaną ustawą na
podstawie umowy zawartej ze składowiskiem odpadów.
II.5) Główny kod CPV: 90601111-6
Dodatkowe kody CPV:90914000-7, 90918000-5, 90400000-1, 77313000-7, 77310000-6,
90620000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż
20% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data rozpoczęcia: 01/04/2017 data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru
działalności regulowanej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy. 2.Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie Wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w formularzu ofertowym należy
wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, ponadto Wykonawcy
ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego.
Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo lub kopię poświadczoną za zgodność w
oryginałem lub kopię poświadczoną za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o

udzielenie zamówienia, to każdy z nich składa oświadczenia określone w art. 25a ust.1
ustawy p.z.p. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje w postępowaniu
oraz brak podstaw spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia określone w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
Usługa dodatkowa 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej
istotnych jej warunków: zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – projekt umowy. Zgodnie z
art. 144 ust. 1 Zamawiający nie przewiduje możliwości istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy. 1.
Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana Wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego; b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub
znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; c. wartość każdej kolejnej zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć, b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy Wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy, d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną,
jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć
udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; b. zmiana narusza równowagę
ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w
umowie; c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy; D. POLEGA NA ZASTĄPIENIU WYKONAWCY, KTÓREMU
ZAMAWIAJĄCY UDZIELIŁ ZAMÓWIENIA, NOWYM WYKONAWCĄ, W
PRZYPADKACH INNYCH NIŻ OKREŚLONYCH W UMOWIE LUB USTAWIE.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 24/03/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE I – UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta
Pyrzyce polegające na bieżącym oczyszczaniu, koszeniu trawy, opróżnianiu koszy oraz
wykonywaniu innych prac określonych w tabeli nr 1 przez cały okres objęty umową.
Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania parków i zieleńców przez co rozumie się: ręczne bądź mechaniczne zamiatanie alejek, - zbieranie śmieci z terenów zielonych w sposób
zapewniający utrzymanie ich w czystości, - koszenie trawy w okresie wiosenno-letnim i jej
wywiezienie (od 1-go maja do 30 września),odpady zielone muszą być uprzątnięte
maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu wytworzenia, - usuwanie zachwaszczenia
pomiędzy płytami chodnikowymi (kostką betonową), wokół znaków informacyjnych i słupów
oświetleniowych, - pielęgnacja róż: okopczykowanie, przycinanie, podlewanie, usuwanie
chwastów i przekwitłych kwiatostanów, nawożenie mineralne oraz wykonywanie oprysków
środkami owadobójczymi i grzybobójczymi według potrzeb (dot. Parku Jana Pawła II), dokonywanie nowych nasadzeń w uzgodnieniu z Zamawiającym - dotyczy kwiatów
sezonowych w ilości ok 1600 szt. w następujących lokalizacjach: tężnia, plac przy Pyrzyckim
Domu Kultury, Rondo przy ul. Stargardzkiej, plac przed Urzędem Miejskim, Rondo im.
Spotkań z Folklorem (zakup nasadzeń, przygotowanie podłoża, posadzenie, uzupełnianie
ziemią, montaż kwietnika typu fontanna wraz z zawieszeniem donic). Nasadzenia będą
dokonane do 30 kwietnia 2017 roku. Podlewanie zieleni, rabat i kwiatów w gazonach, z
częstotliwością odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym; -jesienne grabienie
liści zgodnie z tabelą nr 1. - opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy, Zwiększenie
ilości koszy czy pojemników przez Zamawiającego do 10 % nie powoduje zmiany umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania po burzy, silnym wietrze lub po innych
zdarzeniach losowych - gałęzi i innych zanieczyszczeń na telefoniczne wezwanie
Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.) Wykonawca jest wytwórcą

odpadów powstałych w związku z jego działalnością i winien zagospodarować je zgodnie z
powołaną ustawą na podstawie umowy zawartej ze składowiskiem odpadów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
usługa dodatkowa 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE II -OCZYSZCZANIE I PIELĘGNACJA ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone na terenie ścieżki rowerowej
polegające na bieżącym oczyszczaniu, opróżnianiu koszy oraz wykonywaniu innych prac
określonych w tabeli nr 2 przez cały okres objęty umową. Poprzez bieżące oczyszczanie
rozumie się: - ręczne bądź mechaniczne zamiatanie ścieżki rowerowej oraz przyległych do
niej 5 miejsc odpoczynku, - ręczne zbieranie śmieci w sposób zapewniający utrzymanie jej w
czystości, - koszenie poboczy ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m (w zależności od
szerokości pobocza) w okresie wiosenno-letnim (od 1-go maja do 30 września), - formowanie
i odmładzanie istniejących żywopłotów, - grabienie liści, - opróżniania i wywozu nieczystości
stałych z koszy, Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania po burzy, silnym wietrze lub po
innych zdarzeniach losowych - gałęzi i innych zanieczyszczeń na telefoniczne wezwanie
Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zwiększenie ilości koszy czy pojemników
przez Zamawiającego do 10 % nie powoduje zmiany umowy. Wykonawca zobowiązany jest
na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do usunięcia zanieczyszczeń zalegających na
wskazanym terenie wskutek zdarzeń losowych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez
Zamawiającego. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 1987, z późn. zm. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z jego
działalnością i winien zagospodarować je zgodnie z powołaną ustawą na podstawie umowy
zawartej ze składowiskiem odpadów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
usługa dodatkowa 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE III – BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC,
CHODNIKÓW I PLACÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone w granicach administracyjnych
miasta Pyrzyce polegające na bieżącym oczyszczaniu, opróżnianiu koszy ulicznych oraz
wykonywaniu innych prac określonych w tabeli nr III przez cały okres objęty umową.
Poprzez bieżące oczyszczanie rozumie się: -sprzątanie ulic na całej ich szerokości wraz z
polami wyłączonymi z ruchu i azylami znajdującymi się na tych ulicach z częstotliwością
określoną w tabeli nr III. -sprzątanie chodników na całej ich szerokości przy drogach
gminnych. Poprzez sprzątanie rozumie się: - ręczne bądź mechaniczne zamiatanie, - usuwanie
zachwaszczenia pomiędzy płytami chodnikowymi (kostką betonową), wokół znaków
drogowych słupów oświetleniowych i przy krawędzi jezdni i chodników, -opróżnianie i
wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, Zwiększenie ilości koszy ulicznych czy
pojemników przez Zamawiającego do 10 % nie powoduje zmiany umowy. Wykonawca
zobowiązany jest na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do usunięcia zanieczyszczeń
zalegających na wskazanym terenie wskutek zdarzeń losowych w ciągu 24 godzin od
zgłoszenia przez Zamawiającego. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów
powstałych w związku z jego działalnością i winien zagospodarować je zgodnie z powołaną
ustawą na podstawie umowy zawartej ze składowiskiem odpadów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
usługa dodatkowa 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE IV – ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU MIASTA I
GMINY PYRZYCE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone w granicach administracyjnych
miasta i gminy Pyrzyce polegające na załadunku oraz transporcie odpadów komunalnych,
zgromadzonych w workach lub pryzmach w ramach sprzątania terenów nie objętych
zadaniem I, II, III oraz przekazanie ich na składowisko odpadów. Odbiór odpadów powinien
nastąpić w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego ze wskazanego miejsca (100
ton +/- 10 ton). W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987, z późn. zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z jego

działalnością i winien zagospodarować je zgodnie z powołaną ustawą na podstawie umowy
zawartej ze składowiskiem odpadów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
usłga dodatkowa 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

