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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stadion.bialystok.pl

Białystok: Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania,
usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z dachu Stadionu
Miejskiego w Białymstoku, zwaną dalej usługą
Numer ogłoszenia: 358356 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

S E K C J A I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I A D R E S : Stadion Miejski Sp. z o.o. , ul. Lipowa 32 lok. 304, 15-428 Białystok, woj.
podlaskie, tel. 85 66 10 802, faks 85 66 10 802.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

S E K C J A II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa
odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z dachu Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
zwaną dalej usługą.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest usługa odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli na dachu Stadionu
Miejskiego w Białymstoku, zwana dalej usługą Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania opadów
śniegu 24 godziny na dobę, a w przypadku ich wystąpienia, nasilenia, będzie zobowiązany do podjęcia
intenwencji odśnieżania, przez 7 dni w tygodniu, uprzednio powiadamiając o tym Zamawiającego i
wykonując dokumentację fotograficzną. Zamawiający w takim przypadku będzie miał prawo do oceny czy
interwencja jest zasadna. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom wykonującym przedmiot
zamówienia środki ochrony osobistej i wyposażenia zabezpieczającego. Wykonawca zobowiązany jest
przy wykonywaniu usługi do zachowania wszelkiej ostrożności, przestrzegania przepisów BHP i innych
przepisów prawa obowiązujących przy tego typu usługach. Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć na
własny koszt cały usunięty śnieg, lód oraz inne pozostałości z odśnieżonych powierzchni po wykonanej
usłudze. Czynność wywozu należy wykonać niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 12-tej
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przypadku niewielkich opadów, Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje każdorazowo taką ilość
osób, aby zapewnić wykonanie przedmiotu umowy w możliwie jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym
niż36 godziny, z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku konieczności odśnieżenia powierzchni dachu w dzień
poprzedzający imprezę na stadionie, Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie
nie dłuższym niż 24 godziny, umożliwiając przeprowadzenie imprezy Wymagania, jakie muszą spełniać
Wykonawcy w trakcie realizacji umowy: a) członkowie zespołu Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia
alpinistyczne do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, b) Wykonawca musi
dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne zezwolenia uprawniające do
pracy na wysokościach powyżej 3 m, jak również aktualne badania lekarskie zezwalające na pracę na
wysokości, c) środki ochrony osobistej oraz wyposażenia zabezpieczającego osób wykonujących pracę na
wysokości muszą posiadać atest z aktualną datą ważności, d) osoby wykonujące usługę, znajdujące się na
dachu również w miejscach odległych od krawędzi dachu, muszą być zabezpieczone szelkami i linkami
asekuracyjnymi mocowanymi do stałych części stalowych dachu.
11.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającycłi
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy,
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług stanowiących nie więcej niż 40 % wartości
zamówienia podstawowego.
11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II. 2) C Z A S TRWANIA ZAMÓWIENIA L U B TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

S E K C J A III: INFORMACJE O C H A R A K T E R Z E PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, zgodnie z art. 45
ust. 1 ustawy, w wysokości: 7 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy: 85 1240 1154 1111 0010 3579 7475 Bank PEKAO S.A. w Białymstoku. Wadium
wnoszone w formie gwarancji lub poręczeni, o którym mowa w art. 45 ust 6 pkt. 2) - 5) ustawy Pzp

2014-10-28 16:38

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj..

okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowycłi lub ciągłych również wykonuje,
minimum jedną usługę tego samego rodzaju, tj. usługę odśnieżania dachu z płyt
poliwęgłanowych o powierzchni min. 5 000 m2, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, J A K I E MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W C E L U POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) 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:
• 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;
111.4.2) 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;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem

podatków,

lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane

prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego

oddziału Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

lub

Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
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podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły
wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy
wykonywaniu zamówienia. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy, o których mowa w
rozdz. VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a), c) w przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ , zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a i b).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum); w
takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty)

S E K C J A IV: PROCEDURA
IV.1) T R Y B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Ttyb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) K R Y T E R I A O C E N Y O F E R T
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, w tym z
uwzględnieniem zmian z zakresu działalności i przekształceń.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.stadion.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stadion Miejski Sp. z
0.0. ul. Lipowa 32 lok 304 15-428 Białystok.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11 2014
godzina 10:00, miejsce: Stadion Miejski Sp. z o.o. ul. Lipowa 32 lok 304 15-428 Białystok Sekretariat pok
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