URZĄD
MIASTA MILANÓWKA
Milanówek, dnia 3 listopada 2017 r.
ZP.271.1.31.1.2017.EP

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie nw. zamówienia

Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
Milanówka. Znak sprawy ZP.271.31.TOM.2017.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej jako „ustawa Pzp” dokonuje modyfikacji
treści SIWZ w poniższym zakresie.
W ROZDZIALE I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UST. 19 OTRZYMUJE BRZMIENIE:
1)

Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – określa (w niżej wymienionym zakresie)
wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w całym
okresie jego realizacji, z uwagi na okoliczności, iż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze
zm.), dalej „Kodeks pracy”. W związku z tym:
a) Zamawiający wskazuje rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie
zatrudnienia (przez cały okres realizacji przedmiotu umowy) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
oraz Podwykonawcę osób wykonujących te czynności:
a1) w sezonie letnim:
- obsługa koszy ulicznych,
- zbieranie odpadów,
- obsługa sprzętu służącego do zamiatania ulic (zamiatarek), przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do obsługi tego sprzętu;
a2) w sezonie zimowym,
- obsługa koszy ulicznych,
- zbieranie odpadów,
- ręczne odśnieżanie,
- obsługa sprzętu służącego do zamiatania ulic (zamiatarek), przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do obsługi tego sprzętu;
- obsługa sprzętu służącego do płużenia ulic (pługopiaskarek), przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do obsługi tego sprzętu.
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b) Wykonawca (lub Podwykonawca) nie później niż w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym przekaże
Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji czynności, o których mowa w lit. a) ze wskazaniem
imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część etatu). Osoby te muszą brać
udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww.
wykazu – zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych
po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednocześnie:
 Wykonawca zobowiązuje się, iż czynności określone w lit. a) będą w całym okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy;
 w dacie zawarcia umowy z Zamawiającym oraz na każde żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu (do wglądu) dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania
(określonych w lit. a)) czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności

zanonimizowane kopie umów o pracę1 lub oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio
Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy) ;
 Oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli
dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe
czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
c) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez
Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w lit. a) może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli
w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
d) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku
dotyczącym konieczności wykonywania czynności, o których mowa w lit. a) przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów o których mowa w lit. b) tiret drugi
lub przedłożone dowody nie potwierdzają postawionego warunku, Zamawiający naliczy stosowne kary
umowne, których wysokość została określona w „Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ”.
e) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na
umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekładania stosownych
dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie
odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie
tego obowiązku również w stosunku do Podwykonawców.
f) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę
pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, lub
nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.

W ROZDZIALE I INFORMACJE OGÓLNE UST. 2.9 OTRZYMUJE BRZMIENIE:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych
z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego (polegających na utrzymaniu czystości i porządku
w mieście oraz polegających na zimowym utrzymaniu dróg w mieście), stanowiących nie więcej niż 15%
wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Wartość zamówień

Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL oraz wysokości
wynagrodzenia pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania.
1
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polegających na powtórzeniu podobnych usług została uwzględniona przy obliczaniu wartości niniejszego
zamówienia podstawowego.
W ROZDZIALE I WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB OBLICZENIA CENY UST. 4.6 OTRZYMUJE
BRZMIENIE:
4.6.
Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie:
1) dla utrzymania porządku i czystości na terenie miasta na zasadzie miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia na
podstawie cen wskazanych w ofercie;
2) dla zimowego utrzymania dróg dodatkowo (poza wynagrodzeniem wskazanym w pkt 1)) wypłacane będzie
wynagrodzenie za faktycznie wykonaną w danym miesiącu usługę
W ROZDZIALE XIII ZASADY OCENY OFERT UST. 2 I DALSZE OTRZYMUJE BRZMIENIE

1. OCENIANE KRYTERIA I ICH RANGA W OCENIE :
Kryteria
Lp.

Ranga

Oferowana cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia

1
2

Czas wykonania usługi opróżniania koszy ulicznych
Czas reakcji (Tr) (określony w ofercie, po którym po otrzymaniu zgłoszenia od
Zamawiającego Wykonawca przystąpić do wykonywania czynności związanych
z zimowym utrzymaniem dróg)
Razem:

3

60 %
20 %
20%
100 %

2. SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ:
1)
Wartość punktowa za ww. KRYTERIUM NR 1 „OFEROWANA CENA CAŁKOWITA BRUTTO” wyliczana
jest według wzoru:
Liczba punktów =
Cmin
Cn

c min
x 60
cn

– najniższa zaoferowana cena brutto
– wartość ceny ofertowej brutto zaproponowanej w ocenianej ofercie

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 1.
Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 60.
2) Wartość punktowa za KRYTERIUM NR 2 „CZAS WYKONANIA USŁUGI OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH”
wyliczana jest według poniższej punktacji:
Czas wykonania usługi opróżniania koszy ulicznych
Opróżnienie koszy ulicznych do godz. 9.00
Opróżnienie koszy ulicznych do godz. 8.00
Opróżnienie koszy ulicznych do godz. 7.00

Ilość przyznanych punktów
0
10
20

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 2.
Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20.
3)

Wartość punktowa za KRYTERIUM NR 3 „Czas reakcji (Tr) (określony w ofercie, po którym po
otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego Wykonawca przystąpić do wykonywania czynności związanych z
zimowym utrzymaniem dróg)” wyliczana jest według poniższej punktacji:
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Czas reakcji
W ciągu 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia

W ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia
W ciągu 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia

Ilość przyznanych punktów
0
10
20

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 3.
Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20.
3. OCENA KOŃCOWA OFERTY
Jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 2, z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku - zgodnie z wyliczeniem i przyznaną punktacją patrz ust. 3. pkt 1) - 3).
W FORMULARZU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ
Zamawiający wykreśla w ust. 2 dotyczącym pozostałych kryteriów oceny ofert literę c) traktującą o „Informacje
dotyczące Kryterium nr 4 (wypełnia Wykonawca). Jednocześnie Zamawiający dołącza do niniejszej modyfikacji
załącznik w postaci zmodyfikowanego formularza ofertowego.
WE WZORZE UMOWY ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE NASTĘPUJACYCH ZMIAN

§ 2 ust. 28 Umowy otrzymuje brzmienie:
„Organizowanie wewnętrznej gotowości pracy w taki sposób, aby w ciągu …. godziny (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) po otrzymaniu zgłoszenia od wytypowanego przedstawiciela Zamawiającego, przystąpić do
wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
§2 ust. 38 Umowy otrzymuje brzmienie:
38. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p.,
osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności:
w sezonie letnim – obsługa koszy ulicznych, zbieranie odpadów, obsługa sprzętu służącego
do zamiatania ulic (zamiatarek), przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikację
i uprawnienia do obsługi tego sprzętu; w okresie zimowym – obsługa koszy ulicznych,
zbieranie odpadów, obsługa sprzętu służącego do zamiatania ulic (zamiatarek) oraz obsługa
sprzętu służącego do płużenia ulic (pługopiaskarek) przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do obsługi tego sprzętu.
1) Wykonawca (lub Podwykonawca) nie później niż w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym przekaże
Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji czynności, o których mowa powyżej ze
wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część etatu). Osoby
te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do
bieżącej aktualizacji ww. wykazu – zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwłocznie, nie później
niż w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednocześnie:
 Wykonawca zobowiązuje się, iż czynności określone powyżej będą w całym okresie realizacji
umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy;
 w dacie zawarcia umowy z Zamawiającym oraz na każde żądanie Zamawiającego (w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze), Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących
wykonywania (określonych powyżej) czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
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2)

3)

4)

5)

6)

o pracę, w szczególności zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie własne
Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy);
 Oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli
dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa
w pkt 1), potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 38.
Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez
Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w lit. a może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli
w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku
dotyczącym konieczności wykonywania czynności, o których mowa w lit. a przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów o których mowa w lit. b tiret
drugi lub przedłożone dowody nie potwierdzają postawionego warunku, Zamawiający naliczy
stosowne kary umowne, których wysokość została określona w „Projekcie umowy, stanowiącym załącznik
nr 3 do SIWZ”.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób
na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekładania
stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez
zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca
odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do Podwykonawców.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę
pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, lub
nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.

Z uwagi na dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu, w konsekwencji rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
3.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki
45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 20.11.2017 r. do godz.10:15.

Ponadto zmianie ulega termin otwarcia ofert, tym samym rozdział XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
1.

Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: dnia 20.11.2017 roku o godz.
10:30 w bud. A, przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku.
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Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Powyższe zmiany SIWZ doprowadzają do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust.
4a pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska
Załącznik – Formularz oferty
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