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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyZarząd Dróg MiejskichDZ.TI.341.23.2018ul. Wilczak 17Poznań61-623PolskaOsoba do kontaktów: Mariola Kubicka
Tel.: +48 6477200E-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.plFaks: +41 8201709Kod NUTS: PL415Adresy internetowe:Główny adres: www.zdm.poznan.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia możnauzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdm.poznan.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: zarządzanie drogami
I.5) Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:Wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz utrzymaniu sieci iurządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta PoznaniaNumer referencyjny: DZ.TI.341.23.2018
II.1.2) Główny kod CPV90480000
II.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nadzorzeeksploatacyjnym oraz utrzymaniu sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowejna terenie Miasta Poznania. 1.2. Przedmiot zamówienia wg klasyfikacji WspólnegoSłownika Zamówień (CPV):— 90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych,— 90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej,— 90641000-2 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych,— 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: takOferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Część 1 - zadanie A1Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Teren dzielnicy: Stare Miasto.
II.2.4) Opis zamówienia:Zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów)wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałówdeszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożnościurządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:Część 1 zamówienia - zadanie A1 – usługa realizowana na terenie dzielnicy StareMiasto;
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwośćudzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawozamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości poszczególnychczęści zamówienia podstawowego.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Część 2 - zadanie A2Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren dzielnicy: Nowe Miasto.
II.2.4) Opis zamówienia:Zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów)wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałówdeszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożnościurządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:Część 2 zamówienia - zadanie A2 – usługa realizowana na terenie dzielnicy NoweMiasto;
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwośćudzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawozamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości poszczególnychczęści zamówienia podstawowego.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Część 3 - zadanie A3Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Teren dzielnicy: Grunwald.
II.2.4) Opis zamówienia:Zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów)wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałów

deszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożnościurządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:Część 3 zamówienia - zadanie A3 – usługa realizowana na terenie dzielnicyGrunwald;
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwośćudzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawozamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości poszczególnychczęści zamówienia podstawowego.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Część 4 - zadanie A4Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Teren dzielnicy: Jeżyce.
II.2.4) Opis zamówienia:Zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów)wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałówdeszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożnościurządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:

Część 4 zamówienia - zadanie A4 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Jeżyce;
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
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II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwośćudzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawozamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości poszczególnychczęści zamówienia podstawowego.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Część 5 - zadanie A5Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Teren dzielnicy: Wilda.
II.2.4) Opis zamówienia:Zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów)wraz z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałówdeszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożnościurządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu:Część 5 zamówienia - zadanie A5 – usługa realizowana na terenie dzielnicy Wilda;
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwośćudzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawozamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości poszczególnychczęści zamówienia podstawowego.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Część 6 - zadanie BCzęść nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90480000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Teren Miasta Poznania.
II.2.4) Opis zamówienia:Część 6 zamówienia - Zadanie B – nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci iurządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania.Zakres prac do wykonania:Przeglądy, konserwację i czyszczenie urządzeń podczyszczających ściekideszczowe, w tym: separatorów, osadników i pompowni oraz urządzeńtowarzyszących;— monitoring wylotów kolektorów deszczowych, (posiadających pozwoleniewodnoprawne), w tym pomiary kontrolne stopnia zanieczyszczenia ściekówdeszczowych, pobranych przed i za urządzeniami podczyszczającymi,

— uczestnictwo w akcjach wykrywania sprawców nielegalnych zrzutów dokanalizacji deszczowej innych niż deszczowe ścieków,— ocenę stanu kanałów deszczowych poprzez przeglądy wizyjne orazteleinspekcję kamerą, w tym opisy wyników,— awaryjne ciśnieniowe przepychanie niedrożnych odcinków kanałów orazstudzienek i wpustów w celu przywrócenia drożności hydraulicznej,— okresowy roczny przegląd stanu technicznego wraz z wpisem do książekobiektów budowlanych dla miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie MiastaPoznania.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwośćudzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawozamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości poszczególnychczęści zamówienia podstawowego.
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Część 7 - zadanie CCzęść nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV45232410
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Teren Miasta Poznania.
II.2.4) Opis zamówienia:Część 7 zamówienia - Zadania C - awaryjna naprawa zarwanych (zaniżonych)ulicznych studzienek deszczowych (wpustów ulicznych), włazów kanalizacjideszczowej, oraz przyłączy i przykanalików wpustów ulicznych.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość

udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawozamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości poszczególnychczęści zamówienia podstawowego.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Część 8 - zadanie DCzęść nr: 8
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90480000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Teren Miasta Poznania.
II.2.4) Opis zamówienia:2.4. Część 8 zamówienia - Zadanie D - wypompowywanie (przepompowywanie)wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie, wynikłe z niesprawności sieci kanalizacjideszczowej, zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia bądź powodujenieprzejezdność drogi publicznej, a także wypompowywanie wody opadowej zestudni chłonnych.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwośćudzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawozamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości poszczególnychczęści zamówienia podstawowego.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane zwpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:Ubiegając się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5:Posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lubzamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalnościw zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;Ubiegając się o realizację części 6 zamówienia - zadania B:Posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lubzamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalnościw zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;odpadów o kodach z grupy odpadów 13 05 oraz odpadów o kodach 19 08 01 i 1908 02;
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Ubiegając się o realizację części 7 zamówienia - zadania C:Posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lubzamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalnościw zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Ubiegając się o realizację części 6 zamówienia - zadania B wykonawca musidysponować co najmniej jedną osobą, która będzie przeprowadzać roczneprzeglądy kontrolne kanalizacji deszczowe j– osoba posiadająca uprawnieniabudowlane w minimum ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej wzakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych;W przypadku ubiegania się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5,należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, conajmniej co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było czyszczeniekanalizacji deszczowej o wartości łącznie minimum 300 000,00 PLN brutto;W przypadku ubiegania się o realizację części 6 zamówienia - zadania B należyciewykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednejusługi, której przedmiotem był nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i

urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej o wartości minimum 500.000,00 złbrutto;W przypadku ubiegania się o realizację części 7 zamówienia - zadania C,należyciewykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednejusługi, której przedmiotem były prace naprawcze elementów odwodnienia drogi owartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto.Ubiegając się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5:Dysponuje dla każdego z zadań minimum jednym pojazdem będącym nośnikiemsprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 8m 3 wraz zurządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ściekideszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego).W przypadku części 6 zamówienia - zadania B:Wykonawca musi dysponować minimum jednym pojazdem będącym nośnikiemsprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 12 m  wraz zurządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ściekideszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego oraz urządzeńpodczyszczających w tym osadników i komór separatorów).Ubiegając się o realizację części 8 zamówienia - zadania D: wykonawca musidysponować minimum trzema pojazdami będącymi nośnikiem sprzętuasenizacyjnego wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem nawodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego) opojemności min 8 m .Dla wykonania każdego z zadań: A1, A2, A3, A4, A5, B, D.Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odrębnymi pojazdami.

3

3

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

wyznaczonych do wykonania zamówienia

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 15/05/2018Czas lokalny: 09:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuwybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doudziału:Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 13/07/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 15/05/2018Czas lokalny: 10:00Miejsce:Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: takPrzewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:10.2020.
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegająwykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1i 8 Ustawy.2. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawyPrawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego ofertazostała oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, niekrótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów:a) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania

transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresietransportu odpadów komunalnych, o kodach wskazanych w pkt 9.1.2 SIWZodpowiednich dla części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę.
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b) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt 9.1.3 b) SIWZ, wykonanych a wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresieostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy usługizostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ wykazusług);c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji części 6 zamówieniazadania B wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ);d) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt 9.1.3 c) SIWZdostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz zinformacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisanyzałącznik nr 10 do SIWZ).e) dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1-6 oraz 9 i 10 rozporządzenia MinistraRozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądaćzamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałemkopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnymwykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lubkopii poświadczonej notarialnie.5. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ;2) Wypełniony i podpisany dokument JEDZ - załącznik nr 5 do SIWZ;3) Wyceniony formularz cenowy- załącznik nr 1 do SIWZ4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr6 SIWZ (jeżeli dotyczy).6. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:— dla każdego z Zadań A1, A2, A3, A4 oraz A5 - 8 000,00 PLN,— dla Zadania B - 16 000,00 PLN,— dla Zadania C - 40 000,00 PLN,— dla Zadania D - 6 000,00 PLN.7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w
stosunku do treści oferty, zgodnie z pkt 21.2 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:20/03/2018
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