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Rozdział l.
Tryb udzielenia zamówlenia

postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego_, właściwym dla

zamówienia o wańości ponizej wyrazonej * Źłotyih równówańości kwoty 221.000 euro, zgodnie

i *yrog"ri określonyl"i * ńlni'"jsze; Śpecyt!(acji lstotnych Warunków Zamówienia, zwanej

dalej SIWZ, według pzepisów ustawy z dnii 29 itycznia 2OO4r. Prawo zamÓwień PublicznYch

(Dz. U. z 2017 r., poz, 1 57 g _ tekst jedno lity z póżn. zm.), zw anej dalej ustawą,

Rozdział ll,
Opis przedmiotu zamówienia

2) bieżące opróżnianie pojemnikow pżezn
transpoń, segregacja i składowanie
pojemnika zbiorczego, zwanego dalej prasokontenerem !

3) biózące spzątanie miejsca usytuowania prasokontenera,

4) mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągow komunikacYjnYch (kostka

brukowa),

zabrudzeń,
6) oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektow budowlanych,

2. szczegołowy opis przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe jego istotnych cech,

określa rozdział xvlll slwz (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy ) oraz instrukcje załączone do SIWZ,

3. zamawiający *y."g" zatrudnienia pżez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osob wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienione

w rozdz. ll ust. 1 pkt 1 - 3 SIWZ.
4. CPV: 90600000_3 (usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub

wiejskich oraz usługi powiązane).

Rozdział lll.

ofeń częściowych. Potzeba skoordynowania
poszczególne części zamówienia, mogłaby

zamówienia oraz doprowadzić do powstania

stosunku do kosztów wykonania zamówienia
oraz jego wańość umożliwiają jego całościową

realizaĄę małym i średnim przedsiębiorcom,

Rozdział lV.
lnformacia o przewidywanych zamówlenlach uzupełniających

ZańawiĄący n ie przewi d uj e udzielen i a za m ówie ń uzu pełn iaj ących,

Rozdział V.
Ofeńy wariantowe

żamawiający nie dopuszcza składania ofeń wariantowych.
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Rozdział Vl.
Terminy
1, Termin wykonania zamówienia.

ZamawiĄący udziela zamówienia na czas oznaczony, tj. od dnia21 kwietnia 2018r. do

dnia 31 pażdziernlka 2O18r.

2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń
Termin składania ofeń upływa dnia 22 marca2018 r. o godz. 10.00. Ofeńę naleŻY złoŻYÓ

w siedzibie zamawiĄącego w'Katowicach, ul. Gliwicka 154, pokój nr 13, osobie uPrawnionej do

porozumiewania się Ż ńyronawcami. Ofeńę moźna dostarczyó pocztą lub firmą kurierską

w wyznaczonym plzez zamawiaiącego term inie.
otwarcie ofeń odbędzie-Śię-onia 22 marca 2018 r. o godz. 10.30 W siedzibie

zamawiającego w Katowicach, ul, Gliwicka 154, pok. nr 28, Otwarcie ofeń jest jawne.

eeł)osóonio przed otwarciem ofeńzamawiający poda kwotę, jaką zamierza pzeznaczYĆ
na sfinansowanie zamowienia. Podczas otwarcia ofeń zamawiający poda nazwy (firmY) i adresY

wykonawców, a także informacje, o których mowa w ań. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwłocznie po otwarciu ofeń Żamawiający zamieści na swojej stronie internetowej

informacje podane bezpośrednio przed i podczas otwarcia ofeń.

3. Termin zutiązania ofeńą.
Termin związania ofeńą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna slę wraz

z upływem terminu składania ofeń.

Rozdział Vll.
Warunki iwymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ktozy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie arL.24 uSt. 1 Pkt 12-23 uStawY' 
orazar1.24 ust.5 pkt 1 i8 ustawy - zzastrzezeniem arl.24 ust.7-'10 ustawY,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji eko wykonawca spełni warunek jezeli wykaŻe, Że' 
jóst ubezpie ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci

związanĄ z na sumę gwarancyjną nie niŻszą niŻ 300.000,-

zł.

b) zdolności technicznej lub zawodowej; wykonawca spełni warunek jeŻeli:

- w okresie ostatnich tzech lat przed upływem terminu składania ofert naleŹYcie

wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych. równiez nalezYcie

wyt<onule; co ni.lmnie; dwie usługi odpowiadające przedmiotem i wańoŚCią usłudze

stanowĘcej przódmiot zamówieńia, a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚci jest

krótszy _ w tym okresie ością usłudze

stanowiącej przedmiot utrzymanie.m

w czystości placów, dró cl co na1mnleJ

150.000,- zł (sto pięódziesiąt tysięcy zł) netto,

- dysponuje uządzeniem mechanicznym umozliwiającym mycie nawierzchni Placow
i ciągow komunikacyjnych,

_ dysponuje urządzeniem natryskowym umozliwiającym mycie i dezynfekcję miejsc

sŻc)egoinie zanieczyszczonyóh, w fym pojemników pżeznaczonych do gromadzenia

odpadów stałych, kiatek ściókowych oraz oczyszczanie koryt odwadniającYch teren

taęowiska, 
-punktów 

poboru wody, oraz nawierzchni Placow i ciągów

koń u n i kacyj nych w m iejscach wystąpie nia r ażący ch zabrudzeń.
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Rozdział V!ll
Oświadczenia i dokumenty

1. Oświadczenia i dokumenty składane wlazz ofeńą.

Do ofeńy wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofeń:

1) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postęPowaniu;

treść oświadczenia określa załącznik nr 1 do SIWZ,

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania; treŚĆ

oświadczenia określa załączn|k nr 2 do SIWZ,

3) oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca Powołuje
się na zasoby takiego podmiotu, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale Vll pkt 2 SIWZ; treść oświadczenia okreŚla
załączn|k nr 3 do SIWZ,

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasoby ktorego powołuje się wykonawca,

do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potzeby realizacji
zamówienia - jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby takiego podmiotu; treŚĆ

oświadczenia określa załącznik nr 4 do SIWZ,

5) oświadczenie o zamiaze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom -

jeżeli wykonawca zamieza korzystać z usług podwykonawcÓw, ktÓrzy są mu znani',

treśó oświadczenia określa załącznlk nr 5 do SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty składane po otwarciu ofeń.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informicji podanych bezpośrednio przed i podczas otwarcia ofeń, tj. informacji, o ktorych mowa

w ań. 86 ust, 5 ustawy, pzekaże zamawiającemu oświadczenie o przynaleznoŚci lub braku
przynależności do tej sameJ grupy kapitałowej, o której mowa w ań. 24 ust.l Pkt 23 ustawY;

ireŚć oswiadczenia określa załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz z oświadczeniem wykonawca może
przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

ZamawiĄący, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyzej oceńiońa,' do żożenia w wyznaczonym, nie krotszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów tj.:

1) opłaconej polisy na sumę gwarancyjną nie niźszą niz 300,0OO zł.,.potwierdzającej, Że' 
wykonawóa jesi ubezpieczóny od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

dŹiałalności, związanej z przedmiotem zamówienia; jeżeli z uzasadnionĄ pzyczYnY
wykonawca nie może- złożyć wymaganej polisy, może złożyć inny dokument, który

w wystarczający sposob potwierdza spełnianie warunku udziału w postęPowaniu,

o którym mowa w rozdziale Vll pkt 2 l|t- a SIWZ,

2) wykazu usług wykonanych, aw przypadku świadczeń okresowych lub ciągłYch równieŻ' 
wyęony*anych,-w okreŚie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli

ońres prowidzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wlaz z podaniem ich

wańości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz ktorych usługi zostałY

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lu'b są wykonywane należycie, pży czym dowodami, o ktorych mowa, są referencje

bądź inne dókumenty wystawione przez podmiot, na zecz ktÓrego usługi bYłY

wykonywane, a w pzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych. są wYkonYwane,

ajezeli z uzasadnionej wzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokuńentów - oświadczenie wykonawcy; w pzyPadku Świadczeń

okresowycń lub Óiągłych nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumentY
potwierdŻające ich ńatezyte wykonywanie powinny byc wydane nie wczeŚniej niŻ

3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń,

4
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3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci' gospodarczĄ, jeżeli-ooręone przepisy wymagają.wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

ńykazania oiaxu podstaw do wykluczenie na podstawie art.24 ust. 5 Pkt 1 ustawY,

4) zaświadczenia właściwej terenowej j

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ube
potwierdzającego, ze wykonawca
społeczne lub zdrowotne, wystawi
terminu składania ofeń lub innego
porozumienie z właściwym organem
z ewentualnymi odsetkami lub grzywn
prawem zwolnienie, odroczenie lub I

wstzymanie w całości wykonania decyzji

5) zaświadczenia właściwego naczelnika potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega Ź opłacaniem ego nie wcześniej niż

3 miesiące pzed upływem terminu b innego dokumentu
porozumienie z właściwym organem w sprawie
tmi odsetkami lub grzywnami, w szczegolności
e, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
nania decyzji właściwego organu,

6) dokumentow i oświadczeń dotyczących podwykonawców lub innego podmiotu, na

zasobach ktorego polega wykońawcj, poiwierOŻających spełnianie warunków udziału

or az brak podstaw do wykl u cz enia z postę powa n i a,

W wezwaniu skierowanym do wykonawcy, ktorego ofeńa została najwyzej oceniona,

zamawiający wskaże oświadczenia i dokumenty niezbędne dla potzeb prowadzonego

postępowa ń^ orr=formę wymaganych oświadczeń i dokumentów.

3. lnformacje dodatkowe dotyczące dokumentów i oświadczeń.
Wymagane w postępowaniu-dokumenty i oświadczenia składane są celem:

1) potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniaz postępowania,

2) potwierdzenia spełniania warunkow udziału w postępowaniu.

ocena spełniania warunkow udziału w postępowaniu (wymagań określonych przez

zamawiĄącego) dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNlA - NlE SPEŁNlA,

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lu
ust. 1 - 3 lub innych dokumentow niez
oświadczenia lub dokumenty są niekompletn
zamawiającego wątpliwości, zamawiający we
lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez s
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnie

albo konieczne byłoby uniewaznienie postępowania,

Jeżeli jest to niezbędne dla zapewrienia
,ezwać
lierdzaj
zachod
tty nie

oświadczeń lub dokumentów.
zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuaqe finansowe lub eńonomiczne, pozwalają na wykazanie

pzez wykonawcę spełniania warunków udzia
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
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oddającego zasoby do dyspozycji wykonawcy nie potwierdzają spełniania przez wYkonawcę
waruni<oŃ udziału w postępowaniu lub zachodząwobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,
zamawiĄący żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przezzamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częŚci zamowienia, jeŻeli

wykaze wymagane w postępowaniu zdolności techniczne lub zawodowe lub sYtuację
finansową lub ekonomiczną.

Wykonawca może powoływać się na dysponowanie zasobami innych podmiotÓw

@wyłĄczeniem uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czYnnoŚci),

o ile-zisoby te będą wykorzystane przy realizaĄi zamówienia, a udostępnienie takich zasobów
jest realne oraz możliwe w świetle obowiązujących przepisów,

Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, zawiadamia zamawiĄącego o wszelkich
zmianóch danych dotyczących podwykonawców, wskazanych w złożonym oŚwiadczeniu

ozamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, a talże przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w poźniejszym okresie zamieua
powiezyć realizację usługi.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego

realizaĄi, wykonawca przedstawia zamawiĄącemu wymagane w postępowaniu oŚwiadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotow, na których zdolnoŚciaCh lub

sytuacji polega wykonawca oraz dolyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

Dokumenty, inne niż oświad czenia, składane są w oryginale lub kopii poŚwiadczonej za
zgodność z oryginałem.

poświadczeniaza zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na

ktorego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udz-ielenie zamowienia publiczńego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które

każdego z nich dotyczą.
Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na jęzYk

polski.
W pzypadku dokumentów składanych przez:

1. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium RP,

2. wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osobY mającej

miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dokument,

zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 liPca

2016 r. w sprawiÓ-rodzajów dokumentów, jakich może żądaĆ zamawiający od wykonawcY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z2016 r., poz. 1126)

oświadczenia i wykazy, składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w tym oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu albo oŚwiadczenia o braku
poóstaw do wykluczenia z postępowania, wykazy wykonanych lub wykonywanych usług oraz

oświadczenia 
- 

dotyczące przynalezności lub braku pzynaleznoŚci do tej samej gruPY

kapitałowej, jak równiez oświadczenia o zgodności kopii dokumentu z oryginałem, to
oświadczeńia wiedzy, co wyklucza skuteczne ich złożenie (podpisanie) pzez ustanowionYch
pełnomocników.

Rozdział lX.
lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oru.
przekazywania oświadczeń i dokumentów

,1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiĄąCy oraz
wykonawcy mogą pzekazywacza pośrednictwem operatora pocztowego, osobiŚcie,za
póśrednictwem pósłańca, łaksem lub przy użyciu środkow komunikacji elektronicznej,

z uwzględnieniem wymogów dotyczących wymaganej formy, okreŚlonych w rozdziale



oraz oświa dczeń i dokumentow wymienione

u ich zlożenia w wyniku wezwania o ktorym

}HJ-i'"?:: fi"j.';'IjX 
o#ł::" 

" 
e za po m ocą

faksu lub w formie elektronicznej wymag aą "" 
żądanie każdej ze stron, niezwłocznego

potwierdzenia faktu ich otzymania,

Rozdział X. r _!_ ^!^
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcamI

, nr pok. 13, tel, 32,250-07-99, wew, 533,

'Xi por.. 2, tel., 32-25o-o4-o8(9), wew, 561,

y ?:E|;JH"' zrko.*"k^.. Katowice, ul. pukowca 23, biuro kierownika targowiska'

tel.32 -254,03-20,

Rozdział X!.
Wymagania dotyczące wadium

ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium,

Rozdział Xll.
Opis sposobu przygotowania ofeń

' '*ęriilfl,l"",i33'"j"o.* iązany jest przygo.torru3c d."tę zgodnie _z wymogami określonymi

w ustawie i SIWZ. Wykonawc 
^ ^oz""=|Ęileoną 

ofeńę. T"reść ofeńy odPowiadaĆ ma treŚci

mi, o których mowa w rozdziale Vlll ust, 1 i 2

konawcow muszą byó identyczne, co do treści,

aniesione zmiany, podpisują osoby uprawnlone

Wcy.
feńy były kolejno ponumerowane i zlączone

ie ofeńy o,^Ź zmianę jej zawańości bez

wiooclvf;i .n'j[?Y:;:ffil[ 
w języku polskim z zachowaniem formY Pisemnej Pod rygorem

nieważności.

3. Oznaczenie i adresowanie ofeńy

wskazane l".ir"ńń, zczeniebterty w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na

adres zamawiającego:

-
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nazwa:

ulica, nr:
kod, miejscowość:

Miasto Katowice - Zakład Targowisk Miejskich
w katowicach
Gliwicka 154

40-859 Katowice

i oznaczona jako :

,,ofełta na usługę utzymania w czystości targowiska wanywno,owocowego
i przemysłowego oraz pnyleglych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2018"

nr sprawy a2U8

poza informacjami podanymi powyzej oznaczenie kopeńy zawieraĆ ma nazwę i adres
wykonawcy.

Rozdział X!ll.
Opis sposobu ob!iczenia ceny

Cena podana w ofercie (ryczałtowa stawka dzienna brutto) obejmuje wszelkie kosztY
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem
czyńności towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu

zamówienia, jak rowniez wszelkie nalezne opłaty i podatki, łącznie z podatkiem VAT.
Cena podana w ofercie winna być zaokrąglona do pełnych groszy. Odrębnie podaó naleŻY

w ofercie ustaloną pżezwykonawcę kwotę należnego podatku VAT.

Jeżeli w postępowaniu żożono ofeńę, której wybor prowadziłby do powstania

uzamawiĄącego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów iusług,
zamawiĄąby, ń celu oceny takiej ofeńy, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofeńĘ, informujć zamawiĄącego, że wybor jego ofeńy będzie prowadzic do
powstóńia u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której

Świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, orazich wańośc bez kwoty podatku.

Rozdział XlV.
lnformacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenla międzY
zamawiającym a wykonawcą

ZamawiĄący nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XV.
opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Jedynym kryterium wyboru ofeńy najkorzystniejszej jest cena podana w ofercie
(ryczałtowa- stawka dzienna brutto, tj kwota obejmująca wszelkie koszty związane
z wykonaniem pzedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem czynnoŚci

towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu
zamowienia, jak równiez wszelkie należne opłaty i podatki, łącznie z podatkiem VAT).

pzedmiot zamówienia nie wiąże się z twozeniem nowych, tnłałych wańoŚci materialnych

itym samym nie skutkuje powstaniem przyszłych kosztow eksploatacji. Wynagrodzenie nalezne
wykonawcy jest jedynym kosztem ponoszonym w cyklu źycia usługi.

KRYTERIUM waga w %o

Gena podana w ofercie
( U 9 z vłtow ę _slalw ka d 7 i e n n a b r y tto )

100



Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi,
może osiągnąc ofeńa, wynosi 100 pkt.

Punkty będąprzyznawane według następujących zasad :

cena oferowana minimalna (brutto)
x 100 pkt x 100%

cena badanej ofeńy (brutto)

Rozdział XVl.
lnformacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze ofeńy w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego ofeńa zostanie wybrana,
zamawiający określi miejsce itermin zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawańa w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż określony w ań.
94 ust. 2 ustawy,

Rozdzlał XVl!.
Wymagania dotyczące zabezpleczenia należytego wykonania umowy

ZamawiĄący nie będzie żądał od wykonawcy, ktorego ofeńa zostanie wybrana,
zabezpieczen ia należytego wykonania umowy.

Rozdział XV!ll.
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1) do obowiązków wykonawcy należy utrzymanie w czystości targowiska, o którym mowa

,w rozdziale ll SIWZ, oraz pzyległych do targowiska parkingów, w tym :

a) biezące spzątanie placów, dróg, chodników, parkingow oraz obrzeży targowiska
wraz z usuwaniem dziko rosnących traw i chaszczy uniemożliwiających
wykonywanie usługi,

b) bieżące opróżnianie pojemnikow pżeznaczonych do gromadzenia odpadow stałych
oraz transpoń, segregacja i składowanie zebranych nieposegregowanych odpadów
do pojem ni ka zbiorczego, zwanego dalej prasokontenerem wlaz z jego obsługą,

c) bieżące sprzątanie miejsca usytuowania prasokontenera,
d) mycie uządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych

(kostka brukowa),
e) mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników

pzeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych, powierzchni zewnętrznych
prasokontenera, miejsca usytuowania prasokontenera, kratek ściekowych oraz
oczyszczanie koryt odwadniających teren targowiska, punktów poboru wody, oraz
nawiezchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących
zabrudzeń,

f) oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych,
g) realizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem odpowiednich przepisÓw

instrukcji, stanowiących załączniki do SIWZ, określających m. in. szczegółowy
zakres obowiązków wykonawcy oruz sposob ich realizacji,

h) prowadzenie prac z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad bhp
i plpoż.,

i) zatrudnienie osób w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia oraz wyposaźenie ich
w jednolite ubiory robocze, umozliwiające identyfikację podmiotu zatrudniającego,
niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz urządzenia techniczne i narzędzia
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; przez pracownika wykonawcy
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rozumie się osobę uczestniczącą w realizaĄi zamowienia, niezależnie od stosunku
prawnego wiążącego wykonawcę z tą osobą,

j) zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz właściwego nadzoru nad osobami
r e alizującym i za m ówi e n i e,

k) utzymanie w czystości pomieszczenia, o którym mowa w pkt 4,
l) zapoznanie osób, ktore będą realizować zamówienie, z treścią obowiązującego

,,regulaminu targowiska" olaz treścią instrukcji załączonych do SIWZ, oraz ich
przeszkolenie w zakresie nalezytej realizaĄi powiezonych obowiązków, w tym
w zakresie obsługi prasokontenera,

ł) dokumentowanie istotniejszych czynności związanych z realizaĄą zamówienia,
w tym czynności związanych z procesami mycia, dezynfekcji oraz przygotowania
i posługiwania się środkami higieniczno - sanitarnymi (wzor rejestru czynności
h i g ie n i czn o-sa n ita rnych sta nowi załącznik d o S lWZ),

m) informowanie pracownika wyznaczonego przez zamawiającego o przebiegu
realizacji prac objętych umową, w tym, informowanie o rozpoczęciu izakończeniu
prac związanych z myciem nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych, myciem
idezynfekcją pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych,
myciem i dezynfekcją pojemnika zbiorczego na odpady (prasokontenera) oraz
miejsca jego usytuowania, myciem i dezynfekcją kratek ściekowych oraz
oczyszczaniem koryt odwadniających teren targowiska , oraz punktow poboru wody,
oczyszczaniem rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych jak
również informowanie . o konieczności wywozu odpadow zgromadzonych
w pojemniku zbiorczym na odpady (prasokontenerze); opróznianie pojemnika
zbiorczego nie należy do zakresu obowiązków wykonawcy,

n) współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej w sprawach
należących do zakresu ich zadań i kompetencji realizowanych na terenie
targowiska, anuiązanych z przedmiotem zamówienia, jak rownież wspołdziałanie
zzamawiającym, w zakresie podnoszenia poziomu sanitarno-higienicznego
spzątanego obiektu oraz zgłaszanie zamawiającemu wszelkich uwag i propozycji
w tym zakresie,

o) niezwłoczne informowanie pracownika wyznaczonego przez zamawiającego
o wszelkich przeszkodach w wykonaniu zamówienia oraz dokumentowanie
stwierdzonych przeszkod w,,książce służb", o ktorej mowa w pkt 6,

p) stałe posiadanie, w okresie obowiązywania umowy, opłaconego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej
z pzedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niz 300 000,- zł.

q) niezwłoczne informowanie zamawiającego o zamiaze powierzenia podwykonawcy
części zamówienia, ze wskazaniem osoby podwykonawcy oraz części zamówienia,
którą zamierza powierzyć podwykonawcy; wykonawca przedstawia zamawiającemu
oświadczenia i dokumenty dotyczące podwykonawcy, potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi
orazbrak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

0 naprawianie wszelkich szkód powstałych w związku z wadliwą realizaĄą umowy,
w tym: naprawianie uszkodzeń zadaszeń obiektów budowlanych, rynien
odwadniających zadaszenia, nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych lub
uszkodzeń instalacji elektrycznej; sposób naprawienia szkody wykonawca uzgodni
zzamawiającym,

s) realizowanie innych czynności powierzonych przezzamawiĄącego, niezbędnych do
nalezytego wykonania pzedmiotu zamówienia; zadania wykraczĄące poza
przedmiot zamówienia, w razie konieczności ich wykonania, mogą byĆ realizowane
wyłącznie na podstawie zamówienia odrębnego.

2) czynności związane z realizaĄą umowy, o ktorych mowa w pkt 1 lit a-c, wykonawca
(podwykonawca) zobowiązany jest realizowaó osobami zatrudnionymi na podstawie umowy
o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
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3) wykonawca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym koszty, opłaty i podatki związane z wykonaniem czynnoŚci
towazyszących lub zamiennych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia, olaz świadczyć będzie usługę przy użyciu własnych urządzeń technicznych
i nazędzi, jak równiez własnych środków czystości i środków higieny, w tym Środków
myjących i dezynfekujących oraz workow foliowych do pojemników na odpady stałe
o pojemności ok. 50 l, rozlokowanych na terenie targowiska,

4) zamawiający nieodpłatnie udostępni wykonawcy zlokalizowane na terenie targowiska
pomieszc2Óńie socjalno-magazynowe wraz z toaietą (ok, 40m2) ; koszty zużycia energii
elektrycznej i wody w udostępnionym pomieszczeniu wykonawca zobowiązany jest uiszczaĆ
zamawiającemu wg wskazań uządzen pomiarowych, pzelewem na rachunek bankowy
zamawiĄącego, w terminie 14 dni od daty doręczenia wykonawcy faktury VAT; datą
wykonania zobowiązania pienięznego jest dzień wpływu środkow na rachunek bankowy
zamawiającego,

5) bieżący nadzór nad realizaĄą umowy ze strony zamawiającego sprawowaó będzie
pracown i k wyznaczon y przez zamawiaj ącego,

6) uwagi i zastzeżenia dotyczące wykonania umowy oruz istotne zdazenia związane z jej

realizaĄą strony dokumentować będą w ,,książce służb" (,,zeszycie kontroli wykonania
prac"), będ ącej w posiada n i u p racown i ka wyzn aczo neg o przez zamawiające g o,

7) zamawiĄący może wydawać osobom zatrudnionym przy wykonaniu zamówienia
dyspozyóie i polecenia w formie pisemnej lub ustnej z pominięciem wykonawcy; odmowa ich
wykonania moze nastąpic w plzypadku, jeżeli nie mieszczą się w przedmiocie zamówienia
isą sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wpływają ujemnie na stan
sanitarno-higieniczny spzątanego obiektu,

8) w dniu podpisania umowy wykonawca pzedłoży zamawiĄącemu:
a) do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamoŚÓ wykonawcy

(dotyczy wykonawcy będącego osoóą fizyczną),
b) wykaz osób zatrudnionych do realizacji_umowy, ze wskazaniem osób zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę,
c) zanonimizowane kopie umów o pracę zawańych z osobami zatrudnionymi do realizaĄi

umowy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podwykonawcę),
zawierĄące informacje obejmujące imię i nazwisko tej osoby, datę zawarcia umowy oraz
jej rodzaj, okres obowiązywania umowy oraz wymlar czasu pracy,

9) zmiany perŚonalne osób zatrudnionych do realizacji umowy oraz zmiany treŚci umów
o pracę zawańych z tymi osobami, jeżeli zakres zmian dotyczy informacji, o których mowa
w pkt ti lit. c, wymagają niezwłocznego przedłożenia zamawiĄącemu aktualnego wykazu,
o ktorym mowa w pkt 8 lit. b, wfaz z poświadczonymi za zgodnoŚĆ z oryginałem
zanonimizowanymi kopiami aktualnych umow o pracę; zamawiający wskaże wykonawcy
osobę właściwą do odbioru aktualnych wykazów osób zatrudnionych do realizacji umowy
wlazzwymaganymi kopiami aktualnych umów o pracę,

10)jako podstawę do określenia wynagrodzenia wykonawcy strony pzyjmują ryczaftową
Śtawrę dzienną w kwocie zł. brutto, odpowiadającą cenie okreŚlonej
w ofercie wykonawcy; ryczałtowa stawka dzienna obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem czynnoŚci
towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do naleźytego wykonania pzedmiotu
zamówienia, jak również wszelkie należne opłaty i podatki, łącznie z podatkiem VAT
ustalonym przez wykonawcę na kwotę zł.; wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie stosownej zmianie w przypadku:

a) wykonania zadań powierzonych zamówieniem odrębnym, wykraczĄących Poza
pzedmiot zamówienia,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; wykonawca wskaże zamawialącemu
kwotę należnego podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku,

1 1) wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego,
' 
przelJwem na wskazany pżez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od datY

przedłożenia faktury VAT, potwierdzonej przez kierownika działu administracji targowisk
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ZTM lub jego zastępcę wraz z informacją o łącznej liczbie godzin pracy osÓb zatrudnionych
do realizacji umowy w danym miesiącu kalendazowym, z wyszczególnieniem łącznej liczby
godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; datą wykonania
zobowiązania pieniężnego jest dzień dokonania przelewu z rachunku zamawiającego;
przedkładane przezwykonawcę faktury VAT zawierac mają następujące dane:

a) nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NlP 634-001-01-47,

b) odbiorca faktury: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40 - 859,

Katowice,
12)wykonawca nie może przenieśc na osoby trzecie wierzytelności pienięznej przysługującej

mu od zamawiającego, bezzgody zamawiającego wyrażonej na piśmie,
13)w pzypadku wadliwego wykonania umowy, potwierdzonego wpisem do ,,ksiązki Służb"

(,,zeszytu kontroli wykonania prac"), o której mowa w pkt 6, zamawiający wyznaczY
wykonawcy termin niezbędny do usunięcia wady,

14) wykonawca zapłaci zamawiĄącemu karę umowną w przypadku :

a) bezskutecznego upływu terminu, o ktorym mowa w pkt 13, w wysokoŚci pięciu

ryczałtowych stawek dziennych brutto, o których mowa w pkt 10,

b) rozwiązania umowy z plzyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokoŚci
trzydziestu ryczałtowych stawek dziennych brutto, o których mowa w pkt 10,

niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w lit. a, c, d,

c) realizowania czynności, o których mowa w pkt 1 lit. a-c, osobami zatrudnionymi na

innej podstawie niż umowa o pracę lub osobami, które nie zostały ujęte

w aktualnym wykazie, o którym mowa w pkt 8 lit.b lub pkt 9, lub aktualnych
umowach o pracę, o ktorych mowa w pkt 8 lit. c lub pkt 9 w wysokoŚci
5 ryczałtowych stawek dziennych brutto, o ktorych mowa w pkt 10, za kaŻdY
przypadek realizowania tych czynności takimi osobami, niezależnie od obowiązku
zapłaty kary umownej, o ktorej mowa w lit. b i d,

d) zwłoki w pzedł,ożeniu zamawiająeemu wykazu osób zatrudnionych do realizacji
, umowy, o którym mowa w pkt 8 lit. b i pkt 9, lub zanonimizowanych kopii umów

o pracę, o których mowa w pkt 8 lit. c i pkt 9, w wysokości 5 ryczaftowych stawek
dziennych brutto, o ktorych mowa w pkt 10, za każdy dzień zwłoki, niezależnie od

obowiązku zapłaty kary umownej, o ktorej mowa w lit, a lub lit. b,

15)jezeli szkoda wyrządzona zamawiĄącemu z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamówienia przewyższy wysokośó kary umownej, zamawiĄący moze dochodziÓ
oó wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonej kary a ueczywiście poniesionymi

stratami,
16)wykonawca odpowiada wobec zamawiającego i osób tzecich, na zasadach okreŚlonych

przez Kodeks cywilny, za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy; powierzenie wykonania części lub całoŚci umoWY

pódwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; kopie umów o podwykonawstwo,
poświadczone przez wykonawcę za zgodnośó z oryginałem, wykonawca niezwłocznie
pzedkłada zamawiĄącem u,

17)wykonawca zapłaci karę pieniężną nałozoną na zamawiającego pżez właŚciwy organ
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

18)zamawiający zastzega sobie możliwośó zmian postanowień umowy w stosunku do treŚci

ofeńy wykónawcy, w szczególności terminu jej realizaĄi, w przypadku zaistnienia
okoliĆzności organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwYch do
przewidzenia w dniu zawarcia umowy,

,19)zamawiąący moze rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w pzypadku razącego
' 
naruszeńia jej postanowień przez wykonawcę, w szczegolności postanowień, o których
mowa w plit i tit..1, pkt 2 i 9, jak również bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa
w pkt 13, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w Pkt 14,

20) spory mogące wyniknąć z realizaĄi umowy rozstzygane będą przez właŚciwy rzeczowo
sąd w Katowicach,

I2



21)w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 20O4r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z2017 r., poz. '1579 - tekst
jednolity zpożn. zm.) oraz pzepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział XVlll.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieśc szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2017 r,,

poz. 1579 - tekst jednolity z póżn. zm,), przysługują środki ochrony prawnej, okreŚlone w dziale
Vl ustawy.

Rozdział XlX.
!nformacje dodatkowe

Łączna powierzchnia targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego zlokalizowanego
w Katowicach pzy ulicy Pukowca 23 wraz z przyległymi do targowiska parkingami wynosi
ok. 99.985 ffi2, w tym ok. 71.90O m2 powiezchni niezabudowanej, na którą składają się :

1) drogi, o łĄcznej powierzchni ok. 15.250 m2,

2) plaóe, o łącznej powiezchni ok. 43,270 m2,

3) parkingi, o łącznej powiezchni ok. 12.28O_m2,
4) chodniki, o łącznej powiezchni ok. 600 m2,

5) tereny zielone, o łącznej powierzchni ok. 500 m2.

Targowisko warzywno - owocowe i przemysłowe zlokalizowane w Katowicach przy ulicy
Pukowca 23 jest ogólnodostępnym targowiskiem miejskim, Wykonawcy zainteresowani
realizaĄązamówienia mogą, w każdym dniu tygodnia w godz. 7:00 - 14:00, dokonaó oględzin
miejsca realizaĄi zamówienia,bez konieczności uzyskaniazgody zamawiającego.

ZamawiĄący informuj e, że,,
1) nie pzewiduje zawarcia umowy ramoweJ,
2) nie pzewiduje wyboru najkorzystniejszej ofeńy z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
3) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

W sprawach nieuregulowanych S|WZ stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 20O4r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity

zpóżn. zm,) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
Specyfikacja niniejsza podlega ochronie w zakresie właściwym dla utworu, w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 1994r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z20017r., poz,

880 - tekst jednolity).

Załączniki:
1) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
3) wzór oświadczenia o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego,
4) wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamów ie n ia,
5) wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,

6) wzór ofefty,
7) wzór oświadczenia dot. przynateżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
8) instrukcja utrzymania czystości placów, dróg, chodników, parkingów i obrzeży targowiska,
9) instrukcja mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stale oraz powierzchni zewnętrznych

prasokontenera,

13
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1 0) i n stru kcja mycia i dezy nfekcji miejsca u sytuowania prasokonten e ra,
11) instrukcja mycia i dezynfekcji kratek ściekowych oraz oczyszczania koryt odwadniających teren

targowiska,
12) instrukcja mycia idezynfekcjipunktu poboru wody,
13) instru kcja mycia n awie rzch n i z kostki b ru kowej,
14) instrukcja udrażniania ioczyszczania rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych,
1 5) i n stru kcj a o bsłu g i poje m n i ka prasuj ąceg o (p ra soko nte n e ra),
1 6) w zó r rejestru czy n n ości h ig ie n icz n o- sa n ita rn ych.

14
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wzór oświadczenia

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy

iiii'śióźinv j "aii,ś','",i;;;i;;:l;; i;i;",ai,i p"ińióii nóią"ćg" iśói; fi;i,;;ą

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

miejsce idata

Załqc,niknr ] do SI|4/Z

\r sprawy 2i2OlB

pzystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W sPrawie

nr 2l2o18 na wykonanie usługi utrzymania W czystoŚci targowiska Warzywno-owocowego

ipzemysłowegÓ oraz pzyległych 
-do 

targowiska parkingow w se_zonie letnim 2018,

prowadźonym w trybie' prŻetiigu nieograńiczonego pżez Zakład Targowisk Miejskich

w katowica-ch, oświadczam, że na ożien składania ofeń spełniam warunki udziału

w postępowaniu, określQne w rozdziale Vll pkt 2 specyfikacji istotnych WarunkÓW

zamówienia.

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)

uprawnionych do reprezentowania Wkonawcy



I

wzór oświadczenia

Załqcznik nr 2 do SLWZ
Nr spral,vy 2i20l8

nazwa Wkonawcy (firma) / pieczęć adresowa vvykonawcy

adres siedziby / adres zamieszkania w pzypadku podmiotu będącego osobą ftzyczną

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Pzystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie
nr 2l2O18 na wykonanie usługi utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego
iprzemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingow w sezonie letnim 2oi8,
Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zakład Targowisk Miejskich
w Katowicach, oŚwiadczam, ze na dzien składania ofeń nie podlegam wykluczeniu
z Postępowania na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz arl, 24 ust, 5 pkt 1 i 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowień publicznych , z zastrzezeniem aft. 24 ust, 7-,l0,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowień publicznych.

miejsce idata

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



wzór oświadczenia

Załqcznik nr 3 do SIWZ
Nr spraw.v 2.,'20l8

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy

adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego

oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w SPraWie

ff 2t2o18 na wykonanie usługi utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego
ipzemysłowego oraz przyle-głych do targowiska parkingow w se_zonie letnim 2018,
prowadŻonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zakład TargOwiSk Miejskich
w Katowicach, celem wykazania spełniania warunków w postępowaniu polegam na

zasobach podmiotu trzeciego, tj.:

1)......' nazwawykonawcy (flrma), adrds siedziby/adres zamieszkanii w przy adku podmiotu będącego osobą fizYczną,

REGoN/NlP, nr KRs/miejsce Wpisu do ewidencji działaIności gospodarczej

nazwj wykonawcy (Rrma), aores siedzlby/adres zamleszkania w przypadku podmiotrr będącego oSobą fizYczną, tel /fax,

REGoN/NlP, nr KRS/miejsce Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

3) ... .

nazwa wyKonawcy (fiima), adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizYczną, tel /fax,

REGoN/NlP, nr KRs/miejsce Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

W następującym zakresie:

1)

2)

3)

podmiot, na zasoby którego się powołuję, nie podlega wykluczeniu z ww. postęPowania.

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

miejsce idata



Wzór zobowiqzania
Załqcznik nr 1 d.o SIWZ

Nr sprawy 2;20}8

n azw a podmiotu zaciągającego zobowi ązanie/pieczęć adresowa podmiotu

adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną

nr KRS / miejsce wplsu do ewidencji działalności gospodarczej

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potżeby realizacj i zamówi eni a

ZobowiązĄę się do oddania swoich zasobów:

(określenie zasobu)

a\\)).,..,
(okreś|enie ZasobU)

do dyspozycj i wykonawcy:

(nazwa WykonaWcy)

na potzeby wykonania zamówienia publicznego w sprawie nr 212018 na wykonanie usługi

utzymania w Ózystości targowis ka warzywno-owocowego i pzemysłowego oraz PrzYległYch
do iargowiska parkingów w sezonie letnim 2018, prowadzonym W trybie Przetargu
n ieog ran i czo neg o pżez zakład Targ owis k M iej skich w katowicach.

Oświadczam, iż:

1 ) udostępniam wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:",

2) sposób Wykozystania udostępnionych zasobóW będzie następujący:... ...

3) zakres mojego udziału plzy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ... ..

4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:...,.......""

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)
uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu podmiotu zaciągającego zobowiązanie

miejsce idata



wzór oświadczenia

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęc adresowa wykonawcy

"ainś 
śiilii,i )rói,ś )rrieszkania w pzypadku podmiotu będącego osobąfizyczną

nr KRS / miejsce wplsu do ewidencji działalności gospodarczej

Załqcznik nr 5 do SIITZ
N r sprawy 2,i20 ] 8

oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania części zamowienia

podwykonawcom

Oświadczam, że wykonanie części zamowienia, tj.:

zamieżam powierzyĆ podwykonawcy, tj. .

1).....
nazwa wyKonawcviiii..), 

"li"Ś 
.iedziby/adres zańieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizVczną, tel,/fax,

REGON/NlP, nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

2),... ""1",
nazwa wyKonawcv inir"i, ioi", siedziby/adres zańieszrania w przypadku podmiotu będącego osobą fizYczną, tel /fax,

REGoN/NlP, nr KRs/miejsce Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

3) ... .

nazwa wyKonawcv tirmJl, adres siedziby/adres z!ńieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizVczną, tel,/fax,

REGoN/NlP, nr KRs/miejsce Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

W stosunku do powyższego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia

z postępowania,

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

miejsce idata



Wzór oferty

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy

"i,ł, ii"ńil;,i/ ";;;;;;;;;";,',i;;i;; 
i;i;;,,;;i; p;;;;i"i;L;,ę;;ą;;;g;;,";;i;i";,;ą

tel,/ fax

REG)N/ NlP

Załqcznik nr 6 do SIWZ
Nr sprav\,2,'20 l8

i, ińś / ńtii i;; ;p;,i;; ;; ;ińć,iii ili iłii,oili,i óośpóJ,, i,ą

intemet http / e-mail

Ofefta

2018.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy na warunkach określonych w SIWZ za

cenę:

----........-- zł.
(ryczałtowa go

zamówienia, w tym ko
v,lykonania pz

(słownie

3. Cena, o ktorej mowa W ust. 2, obejmuje należny podatek VAT w kwocie """ zł,

4. Termin wykonania zamówienia odpowiada postanowieniom slwz.

5. Termin Ar,liązania ofeńą - 30 dni; bieg terminu związania ofeńą rozpo}zYna Się Wraz

z upływem terminu składania ofeń, określonego SIWZ,

6. w przypadku uznania niniejszej oferly za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do

podpisania umowy na warunkaĆh określońych w ŚIWZ, w miejscu i terminie wskazanym

przezzamawiąącego.

zł)

1-



7. W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2OO4 r. o swobodzie działalności gospodarczej
jesteśmy małym / średnim* przedsiębiorcą1)

8, WYbór niniejszej oferty PROWADZ| / NlE PROWADZI" do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i- usług
(ań. 91 ust. 3a ustawy zdnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych2)).

miejsce i data
imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZAĄCZN|K|DO OFERW":

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) , oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
3) oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego,
4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potzeby realizacji

zamówienia,
5) oświadczenie o zamiaze powiezenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

n niepotrzebne skreślić
') Jeżeli wykonawca nie jest jednym z wymienionych pzedsiębiorcóW Ust. 7 skreślić w całości
'' JeŻeli złożono ofertę, któĘ wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, zamawiĄący w celu oceny takiej ofeńy dolicza do przedstawionej ń niÓ; ceny podaiek od
towarów iusług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi pżepisami. Wykonawca, składając ofeńę, informuje
zamawiającego, czy l'lq/ból ofeńy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskaŻując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić dó jego powstania, oraz wŚkazuiąc iilr wartośĆ
bez kwoty podatku



Zalqcznik nr 7 do SIIJ'Z
} r spraw,v" 2 |20l 8

nazwa Wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa Wykonawcy

adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Oświadczeniel)
dotyczące przynależności lub braku pżynależności do tej samej grupy kapitałowej

NALEZYMY / NlE NALEŻYMY- do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U, z2017 r. poz.229, 1089 i 1132),
o której mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych.

miejsce idata

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

1)oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
d niepotrzebne skreśIic



1

Załącznik nr 8 do S|WZ
Nr sprawy 2/2018

lNSTRUKCJA Nrl

UTRZYMANIE czYsToscl PLAcoW, DRoG,
cńoórlixow, pARKlNGow l oBRzEży

1. Zakres stosowania:
codzienne utzymanie czystości placów, dróg, chodników, parkingów oraz obzeży targowiska,

nik firmy sprzątającej. Nadzór i kontrolę pzeprowadza kierownik robót

upowaźnion" óiobv,, ramienia zTM wymienione w zeszycie kontroli

wykonania prac.

3. Częstotliwośc wykonania prac:

Pracewykonuje się na bieżąco w każdy dzień handlu,

",

chodnikow oraz obrzeży targowiska (w razie

Źchnię skropic wodą oraz usunąć dziko rosnące

trawy i chaszcze uniemożliwiające wykonywanie usługi), W PrzYPadku raŻącYch

zabrudzeń nawiezchni :

- miejsce zabrudzenia spłukac wodą,
_ plzy pom ki wyszorowaó roztworem środka . myjąco_

dezynfekuj lub ińnego środka o podobnym działaniu,

- środek myj wodą pod ciśnieniem,



Załącznik nr 9 do S|WZ
Nr sprawy 2/201B

1. Zakres stosowania:
Czyszczenie, mycieidezynfekcja powierzchnizewnętrznych iwewnętrznych pojemnikow na

odpady
o raz pówierzch n i zewnętrznych prasokontenera,

2. Odpowiedzialność:
pracownik firmy spzątającej przygotowuje 

. 
bezpośrednio pzed użyciem roztwór

myjąco - dezynfekujący oraz dokonujó"czyszćzenia,.mycia i dezyrrfekcji pojemnikow, Nadzor

i kontrolę po"pro*łEJkierownik ,.obot fi-Ńśpżitiią""l oraz ufoważnione osoby z ramienia

ZiM wvńienione w zeszycie kontroli wykonania prac,

3. Częstotliwość wykonania prac:

Czyszczenie i .vjó 
-Ź 

dezynfekcją wykonuje się dwa razy w tygodniu po opróżnieniu

pojemników z odpadow.

4, Środki do mycia i dezynfekcji:

5. Sposob postępowanla:

- spłukać wodą powierzchnie pojemnika,
_ przy pomocy szczotki na stylu wyszorować pojemnik roztworem środka myjąco-

dezynfekującego, l |!..

- spłurae środelimyjąco - dezynfekujący wodą pod ciśnieniem,

lnstrukcję stosuje się odpowiednio w przypadku zamiany prasokontenera na kontener innego

typu.

lNSTRUKGJA Nrll

ffiKcJApoJEMNlKow
NA ODPADY STAŁE ORAZ POW|ERZCHN|

YcH PRASoK9],EENEBĄ

Nazwa przeznaczenle Stęzenie %

zgodnie zza|eceniami
producentamycie i dezynfekcja

l,



Zalącznik nr 10 do S|WZ
Nr sprawy 2/2018

lNSTRUKCJA Nr lll

-ffiMlEJscAUsyTUowANlA

PRASOKONTENERA
(PoJEMNlKAzBloR@

1. Zakres stosowania.
Mycie idezynfekcj" ńiq... usytuowania prasokontenera (zbiorczego Pojemnika na odPadY),

2. Odpowiedzialność:
pracownik firmy spzątającej przygotowuje bezpośrednio.pzed uŻyciem roztwór dezYnfekującY

oraz dokonuje czyszczenia, mycia i de2ynfekcji. Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik

robót firmy Śprząialące; ora= upowazniońe osóOy z ramienia ZTM wymienione w zeszYcie

kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwośó wykonania prac:

Mycia'i dezynfekcjidokonule się po zabraniu pojemnika przez odbiorcę odpadow.

4. Srodkido mycia i dezynfekcji:

5. Sposób postępowania:

- usunąó odpadki i pozamiatać nawierzchnię,

- spłukać wodą nawierzchnię,

- przy pomocy szczotki na stylu wyszorować nawierzchnię,

- spłukaó wodą pod ciśnieniem,
_ roztworem wapna chlorowanego dokonać oprysku nawierzchni stanowiska

prasokontenera.

Nazwa pzeznaczenie Stężenie %

wapno chlorowane
lub inny środek o podobnym działaniu,

uzqodniony z ZTM
dezynfekcja

Zgodnie z zaleceniami
producenta

l



l

Załącznik nr 11 do S|WZ
Nr sprawy 2/2018

1. Zakres stosowania:
Mycie i dezynfekcja kratek ściekowych i koryt odwadniających oraz oczyszczanie koryt

odwadniających teren targowiska.

2. Odpowiedzialnośc:
ającej średnio pzed użyciem roztwory myjący

r<óńuje Nadzór i kontrolę pzeprowadza kierownik

ofaz z ramienia ZTM wymienione w zeszycie
kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwośc wykonania prac:

Czysźczenla, mycii i dezynfekcji dokonuje się dwa razy w miesiącu w Poniedziałki (lub częŚciej

wg potrzeb).

4. Środkido mycia idezynfekcji:

Nazwa przeznaczenie Stęzenie %

aktywny alkaliczny środek czyszczący typu
Karcher RM 31ASFlub inny środek o podobnym

rlziałaniu. uzoodnionv z ZTM
myc e

Zgodnie z zaleceniami
producenta

wapno chlorowane lub inny środek o podobnym
działaniu, uzgodniony z ZTM

dezynfekcja
Zgodnie zzaleceniami

producenta

5. Sposob postępowania:
_ po podnieŚieniu pokryw kratek ściekowych i koryt odwadniających oczYŚciĆ je

z nag rom adzo nych zanieczy szczeń,

- przepłukac wodą kratki i koryta w celu usunięcia drobnych zanieczyszczeń i Piasku,

- przy pomocy szczotkiwyszorować roztworem środka myjącego kratki ikoryta,

- spłukać środek wodą pod ciśnieniem,

- przygotowanym roztworem wapna chlorowanego dokonać oprysku wewnętrznych

pońńrzcrrni kratek ściekowych i koryt odwadniających za pomocą ręczne9o oPryskiwacza

ogrodowego,

-założyć 
pokrywy kratek i koryt,

- udroznić koryta odwadniające teren targowiska popżez oczyszczenle z zanEczyszczen
i dziko rosnących roślin, następnie spłukać wodą pod ciśnieniem.

lNSTRUKCJA Nr lV

MYCIE I DEZYNFEKCJA KRATEK ŚCIEXOWYCH ORAZ
OCZYSZCZAN! E KORYT ODWADNIAJĄCYCH TEREN

TARGowlsKA



Załącznik nr 12 do S|WZ
Nr sprawy 2/2018

lNSTRUKGJA Nr V

MYCIE lDEZYNFEKCJA PUNKTU POBORU
WoDY

1. Zakres stosowania:
Utzymanie czystości, mycie i dezynfekcja punktu poboru wody,

2. Odpowiedzialność:
Pracownik firmy spzątającej pzygotowuje bezpośrednio pzed użyciem roztwór myjąco -
dezynfekujący oraz dokonuje mycia i dezynfekcji. Nadzór i kontrolę pzeprowadza kierownik
robót firmy sprzątającej oraz upowaznione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie
kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwośc wykonania prac:
Czyszczenia, mycia i dezynfekcji dokonuje się wg potzeb.

4. Środkido mycia i dezynfekcji:

Nazwa przeznaczenie Stezenie %
środek czyszcząco - dezynfekujący

typu Karcher RM 732
lub inny środek o podobnym działaniu,

uzqodnionv z ZTM

mycie i dezynfekcja zgodnie zzaleceniami
producenta

5. Sposób postępowania:

- oczyŚciĆ punkt poboru wody wraz z otoczeniem z nagromadzonych zanieczyszczeń,

- spłukac wodą punkt poboru wody i nawierzchnię wokół niego,

-Przy pomocy szczotki wyszorowaĆ roztworem środka myjąco-dezynfekującego punkt
poboru wody i nawierzchnię wokół niego,

- spłukać środek wodą pod ciśnieniem.



Załącznik nr 13 do S|WZ
Nr sprawy 2/2018

lNSTRUKCJANrVl

MYclE NAWlERzcHNl z KosTKl BRUKoWEJ

1. Zakres stosowania:
Mycie nawierzchniz kostki brukowej na terenie targowiska.

2. Odpowiedzialność:
Pracownik firmy spzątającej przygotowuje bezpośrednio pzed uzyciem roztwór myjący oraz
myje nawierzchnię. Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik robót firmy sprzątĄącej oraz
upowaznione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwość wykonania prac:
Mycie jest przeprowadzane minimum jeden razw miesiącu w terminie uzgodnionym zZTM oraz
w razie potrzeb - w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń,

4. Środkido mycia:

Nazwa przeznaczenie Stezenie %
środek czyszcząco - dezynfekujący typu

Karcher RM 31ASFlub inny środek o podobnym
działaniu, uzgodniony z ZTM

mycle Zgodnie z zaleceniami
producenta

5. Sposob postępowania:

- usunąó odpadki i dokładnie pozamiatać nawierzchnię,

- umyć nawierzchnię z kostki brukowej maszyną szorującą.



Załącznik nr 14 do S|WZ
Nr sprawy 2/2018

lNSTRUKCJA NrVll

UDRAZNIAN!E l oczYszczANlE RYN!EN
ODWADNlAJĄCYCH

ZADASZENIA OBl EKTOW BUDOWLANYC H

1. Zakres stosowania:
UdraŻnianie i oczyszczanie rynien odwadniających zadaszenia obiektów budowlanych na
terenie targowiska.

2. Odpowiedzialność:
Pracownik firmy spzątającej dokonuje udrazniania i oczyszczania rynien odwadniających
zadaszenia obiektów budowlanych. Nadzór i_ kontrolę przeprowadza kierownir rooof iiimy
sPrzątającej oraz upowazńione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie kontroii
wykonania prac.

3. Częstotliwość wykonania prac:
Udraznianie i oczyszczanie przeprowadzane jest minimum jeden raz w miesiącu w terminie
uzgodnionym zZTM orazw razie potzeb.

4. Sposób postępowania:

- Pracownik firmy sprzątającej dokonuje udroznienia rynien odwadniających zadaszenia
obiektów budowlanych ręcznie,

- oczVszczone z nagromadzonych zanieczyszczeń rynny należy spłukać wodą pod
ciśnieniem.



klapę.
7. W okresie mr@ów wlącżyć zasilanię na 2 godziny

. do temperaiury nobocr€j.

Załącznik nr 15 do S|WZ
Nr sprawy 2/2018

przed uźyciem maśłmy w celu podgrzania oleju

INSTRUKCJA OBSŁUGI
POJEMNIKA PRASUJĄCEGO MPC

(wycląg)

r. podłaczen iąel ektrvczn e
l, Maęyna powlnna byĆzasllana kablem mtedzlanym plęciożylowym, oponowym o przekroju żYly:

l. mln,Ż,s mmż| zbbezpleczona Ęzplecznlklem 16 A typ S 193 C przy zastosowanym silniku 1,1+1,5 kW,
2. mln.4 mmz l zabezpleczona bezple€nlklem 20 A typ s 193 c prry zastosowanym silnlku 4 kw,
3, min.4 mmz l zabezpleczona bezplecznlklem 25 A typ S 193 C płzy zastosowanym sllnlku 5,5 kW,
4. min.6 mmr l zabezpleczona bezpiecznlktem 32 A typ s 193 c przy zastosowanym silniku 7,5 kW,

uwaga; lnformaSe Ó zastosowanym w masąrnle silnlku l napięciu znajdziecia Państwo
na tabliece znamlonoweJ.

1. Naleźy sto,sować wytącznlk przeclwpordżenlowy (maksyrnalny znamlonowy pĘd zasilania 30 mA).
2. Zewnętane kable zasilaJące mu*ą być lzolowane (przewód oponowy).
3. podais uruchamlanla, Źńlante mlejsta ustawienla maszyny lub wyrnianle kabla należy zwńciĆ lrwagę

na kierunek obrotów §lfilka,
Prawidłowy kierunek obrotów wskazuJe śtrzalka na obudowie sllnika-

rr. Obsłuoa
1. czeftNóny przycisk awaryjny.NoT AUS". Nlektóre urządzenia mogą być

eden wylączników awaryjn yó.
L omocy klueyka lBb prżycisku,,sTARr
3. WżuciĆ odPady do komory zasypowej,
4. WyĘeenle następuje samocż]/nnie lub poprzez wclśnlęcie wyłącznika awaryrnego,
5. Po k;żdym opróńieniu konĘńera, a przed jego pono 

^/nym 
napelnl€niern należy sprawdziĆ, aY klapa

słuĘca do opróżniania jest właŚdwle zamknięta.
s. Mlnimum iaz w tygodniu cyścić kombrę siłowników, a po wyczysztzeniu dokładnie zamknąĆ

rII. Konserurłacia
1. Ęra,,vaffił pozlom ole;u (ole; HLP 46), sprawdzić szczelność układu hydraulienego.
2. Ńszystkie poźóstałe prace konserwicyjne yvykonuje producent lub upoważniona przez niego firma-

s. cóio rou'oczogooiln sprawdztć sźczelność wszystkich węĘ i poląaeń hydraulicznych oraz
połączeń śrubowych l w razie potrzeby dokręcić.

:,,,JH.;::f; ffiiHfl ffi :I""";lfi §,ĘElfi,Jf ŁTł,
sutlowo zabronlone.

lub stEte

ilf,Ji*]ll;ą,,

rłEaserii ułcjlObCugtnależybezwzględnie_przestrzegać,
W razie utraty natychmlast powlad,omlć producenta,

Fabryka Budowy Marf yn
AvźRMAHN Sp, z o,o.
ul, Kowrnow.ka L7
6ą - 600 oBoRNIKI

TELEFO|I: ( 0.6l) 29 73 8LO
FAxi ( o,GlI z9 73 B|Ą
lNTEfłNE'r: V/wvr.Dvćrrndllń. pl

e_mall; lnlooov..,.rłnann.frl
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