
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

estrada.poznan.pl 

 

Poznań: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego 

Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy 

na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury 

i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów 

Numer ogłoszenia: 173037 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Estrada Poznańska , ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań, woj. 

wielkopolskie, tel. 061 8528833, faks 061 8528833. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://estrada.poznan.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: letnie i zimowe utrzymanie w czystości 

płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, 

konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz 

zagospodarowaniem odpadów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w 

Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej 

http://estrada.poznan.pl/


architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów, w okresie od dnia 1 stycznia 

2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 1. Letnie utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku w okresie 

od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. (7 miesięcy) 2. Zimowe utrzymanie w 

czystości płyty Starego Rynku w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. i od 

dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (5 miesięcy); sprzątanie i odśnieżanie Starego 

Rynku. 3. Opróżnianie i konserwacja koszy na odpady znajdujących się na Starym Rynku w okresie 

od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 4. Letnie utrzymanie w czystości Placu 

Wolności w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. 5. Zimowe 

utrzymanie w czystości Placu Wolności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 

r. i od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (5 miesięcy); sprzątanie i odśnieżanie 

Placu Wolności 6. Opróżnianie i konserwacja koszy na odpady znajdujących się na Placu Wolności 

w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 7. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 

na Placu Wolności. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykażą, że 

posiadają: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poznania. Powyższy wpis 

winien obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01, 20 03 01 i 20 03 03 oraz b) 

aktualną decyzję na transport odpadów wydaną przez właściwy organ ze względu na 

miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Powyższa decyzja winna 

obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01 ,20 03 01 i 20 03 03 oraz c) aktualną 

decyzję na zbieranie odpadów (zbieranie, czasowe magazynowanie odpadów) wydaną 

przez właściwy organ ze względu na miejsce zbierania odpadów. Powyższa decyzja 

winna obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01 , 20 03 01 i 20 03 03. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej 3 usługi, z których każda 

polegała na utrzymaniu czystości, odśnieżaniu terenów zewnętrznych, konserwacji małej 

architektury i zieleni o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 150 000 PLN wraz z 

podatkiem VAT. W przypadku usług nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko 

wartość i okres wykonanej usługi do dnia składania ofert 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia oraz wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową na kwotę równą co najmniej 20 000,00 PLN; b) jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 200 000,00 PLN. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Zamawiający w celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w 

szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia 

uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w 

sytuacji stwierdzenia, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podczas 

realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, której przedmiot obejmował usługi, z których 

każda polegała na utrzymaniu czystości, odśnieżaniu terenów zewnętrznych, konserwacji 



małej architektury i zieleni, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia albo odstąpienia od 

co najmniej dwóch umów, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 



wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

formularz ofertowy 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 85 

 2 - Sposób zatrudnienia pracowników - 15 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: estrada.poznan.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Estradzie 

Poznańskiej, Poznań 61-767, ul. Masztalarska 8, w sekretariacie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

03.12.2015 godzina 13:45, miejsce: w Estradzie Poznańskiej, Poznań 61-767, ul. Masztalarska 8, w 

sekretariacie. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 

 


