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  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  postępowanie nr DZ.TI.341.23.2018   1. Zamawiający:  Miasto Poznań  Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań NIP 209-00-01-440, REGON 631257822, tel. (61) 647 72 00, faks: (61) 820-17-09,  strona internetowa: www.zdm.poznan.pl e-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl 
 2. Tryb udzielenia zamówienia:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej części tego dokumentu – Ustawą. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na  nadzorze eksploatacyjnym oraz utrzymaniu sieci  i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania.   1.1. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac:  - czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów) wraz z przykanalikami (planowe  i interwencyjne), czyszczenie kanałów deszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożności urządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu oraz udzielanie Zamawiającemu pisemnych informacji dotyczących sprawności urządzeń kanalizacji deszczowej; - czyszczenie, przeglądy i konserwacja osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie miasta Poznania wraz z wywozem i utylizacją nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami według wykazu stanowiącego zał. nr 2 do specyfikacji; -  okresowy roczny przegląd stanu technicznego wraz z wpisem do książek obiektów budowlanych dla miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania;  - awaryjne naprawy i regulacje wysokościowe włazów studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych (ulicznych studzienek ściekowych);  - awaryjny montaż pokryw studni kanalizacyjnych i rusztów wpustów ulicznych w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży; - zapewnienie pogotowia kanalizacyjnego do wykonywania zadań awaryjnych objętych zamówieniem, pracującego w ruchu ciągłym, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świątecznymi.  - wykonywanie innych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:  a) wykonanie teleinspekcji kanałów deszczowych według potrzeb Zamawiającego; b) wykonanie pomiarów uzupełniających, które obejmują sprawdzenie przebiegu sieci, usytuowania uzbrojenia na tej sieci (studnia, wpust, wylot).  - monitoring wylotów kanałów deszczowych, których lokalizacja, ilość i typ została przedstawiona  w zał. nr 2 do niniejszej SIWZ, (posiadających pozwolenie wodnoprawne) będących  w gestii Zamawiającego, a także jeden raz na 6 miesięcy pomiar stopnia zanieczyszczeń pochodzących z nich ścieków deszczowych, pobranych przed i za zespołem urządzeń podczyszczających wraz z przekazaniem wyników Zamawiającemu; - uczestniczenie w wykrywaniu sprawców nielegalnych zrzutów do kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu metody wizyjnej, zadymiania lub inspekcji kamery TV; - wypompowywanie (przepompowywanie) wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie, wynikłe jest  z niesprawności sieci kanalizacji deszczowej, a zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia bądź powoduje nieprzejezdność drogi publicznej, a także wypompowywanie wody opadowej ze studni chłonnych Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  i technologiami.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:  - zakup wszystkich materiałów i urządzeń dotyczących realizacji zamówienia,  - zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja niezbędnego placu dla potrzeb wykonania robót,  



Strona 2 z 20  

- wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeżeli będzie taka konieczność);  - oznakowanie pasa drogowego i zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów na czas prowadzenia robót;  - wywożenie odpadów z wpustów deszczowych i separatorów oraz innych zanieczyszczeń  z miejsca prowadzonych robót (zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z przepisami prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach). Wykonawca przejmie odpowiedzialność na czas trwania umowy z tytułu szkód komunikacyjnych powstałych  w wyniku np. powstałego zalewiska na niedrożnym wpuście deszczowym lub innych, a związanych z realizacją zamówienia. 1.2. Przedmiot zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
- 90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych, 
- 90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej, 
- 90641000-2 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych, 
- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.  1.3. Z uwagi na różnorodność prac, objętych postępowaniem przetargowym, wymagających  zróżnicowanego udziału potencjału sprzętowego oraz ludzkiego, jak również z uwagi  na rozległy obszar działania, Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części: a) zadania z grupy A – czyszczenie ulicznych studzienek deszczowych (wpustów) wraz  z przykanalikami (planowe i interwencyjne), czyszczenie kanałów deszczowych, czyszczenie studni chłonnych, w tym sprawdzanie drożności urządzeń odprowadzających ścieki deszczowe po czyszczeniu: część 1 zamówienia - zadanie A1 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Stare Miasto; część 2 zamówienia - zadanie A2 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Nowe Miasto; część 3 zamówienia - zadanie A3 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Grunwald; część 4 zamówienia - zadanie A4 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Jeżyce; część 5 zamówienia -zadanie A5 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Wilda; b) część 6 zamówienia zadanie B - nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania; c) część 7 zamówienia zadanie C – awaryjne naprawy zarwanych (zaniżonych) ulicznych studzienek deszczowych, włazów kanalizacyjnych, przykanalików wpustów oraz uzupełnianie bądź wymiana rusztów na wpustach i pokryw na  włazach studni kanalizacji deszczowej, na terenie Miasta Poznania; d) część 8 zamówienia zadanie D – wypompowywanie (przepompowywanie) wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie – wynikłe z niesprawności sieci kanalizacji deszczowej – zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia bądź powoduje nieprzejezdność drogi publicznej, a także wypompowywanie wody opadowej ze studni chłonnych na terenie Miasta Poznania.  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Części 1-5 zamówienia - Zadania A1 ÷ A5:  W ramach planowego czyszczenia wpustów ulicznych z przykanalikami Wykonawca zobowiązany jest do: 

- mechanicznego wybierania całości osadu z osadnika wpustu wraz z ciśnieniowym udrożnieniem przykanalika każdego wpustu ulicznego przy zastosowaniu pojazdu asenizacyjnego; 
- zagospodarowania osadu zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska  i ustawy o odpadach; 
- prowadzenia ewidencji zebranych odpadów; 
- każdorazowego wykonania kontroli stanu drożności (ilości osadu) kanału deszczowego, do którego podłączone są wpusty uliczne, stworzenia dziennika kontroli stanu zanieczyszczenia kanałów deszczowych (forma elektroniczna), który zawierać będzie informacje o długości odcinka, przekroju oraz stanie zanieczyszczenia. Dziennik zawierać będzie również informacje dotyczące ewentualnych niesprawności związanych z odwodnieniem nawierzchni jezdni (trwała niedrożność, uszkodzenie przykanalika, przerost korzeni itp.) jak również informację o rodzaju kanału do którego podłączony jest oczyszczony planowo wpust uliczny (kanał deszczowy bądź ogólnospławny). Aktualizowany dziennik przesyłany będzie Zamawiającemu na adres mailowy mczyzewski@zdm.poznan.pl raz w tygodniu (zawsze w poniedziałek); Prace wykonywane będą na zasadzie każdorazowego wskazania przez Zamawiającego ulicy (lub odcinka ulicy), który zostanie objęty czyszczeniem wszystkich wpustów ulicznych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie oczyszczenia wszystkich ulicznych studzienek ściekowych znajdujących się na danej ulicy (lub odcinku). O zakresie prac niezbędnych do wykonania w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego do ostatniego dnia poprzedniego okresu rozliczeniowego. 
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    Przykanaliki udrażniane będą przy zastosowaniu  samochodu ssąco-ciśnieniowego z wykorzystaniem      węża ciśnieniowego pojazdu asenizacyjnego, o ciśnieniu roboczym w granicach od 100 do 250 atmosfer technicznych. 
- każdorazowego sprawdzenia drożności układu wpust - przykanalik po wykonaniu oczyszczenia                 i udrożnienia, wraz z wykonaniem płukania przedmiotowego układu; 
- nie dopuszcza się ręcznego wybierania osadu ze studni osadnikowych wpustów ulicznych.  W ramach interwencyjnego czyszczenia wpustów ulicznych z przykanlikami Wykonawca zobowiązany jest do: 
- wybierania całości osadu z osadnika wpustu wraz z ciśnieniowym udrożnieniem przykanalika każdego wpustu ulicznego; 
- zagospodarowania osadu zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska  i ustawy o odpadach; 
- prowadzenia ewidencji zebranych odpadów; 
- wykonania kontroli stanu drożności (wpust przykanalik) i kanału deszczowego, do którego podłączone są wpusty uliczne jeśli wpust uliczny podłączony jest do kanału ogólnospławnego konieczne jest wskazanie tego w dzienniku prac interwencyjnych bądź w załączniku do protokołu odbioru prac; Prace będą wykonywane przy wykorzystaniu samochodu ssąco-ciśnieniowego zapewniającego  wydajność oczyszczenia i udrożnienia  przynajmniej 5 szt. wpustów na godzinę; 
- podjęcia działań interwencyjnych na wskazanym miejscu, w terminie 1 godziny, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, zgłoszenia będą przekazywane drogą elektroniczną na adres Wykonawcy wskazany w umowie, drogą telefoniczną w przypadku prac w terenie i faksem na nr Wykonawcy wskazany w umowie.  
- udzielania pisemnych informacji dotyczących stanu drożności interwencyjnie czyszczonych wpustów ulicznych następnego dnia po wykonaniu prac do godziny 9 00 drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego wskazany w umowie. Przykanaliki udrażniane będą przy wykorzystaniu samochodu ssąco-ciśnieniowego z wykorzystaniem węża ciśnieniowego o  ciśnieniu roboczym w granicach od 100 do 250 atmosfer technicznych;  
- każdorazowego sprawdzenia drożności układu wpust – przykanalik po wykonaniu oczyszczenia  i udrożnienia oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych prac zarówno przed jak i po przeprowadzonych pracach, dokumentacja fotograficzna przekazywana będzie Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w umowie.  W ramach interwencyjnego czyszczenia kanałów deszczowych o przekrojach od D 250 do D 500 (lub równorzędnych), Wykonawca zobowiązany jest do: 
- oznakowania miejsca prowadzonych robót wraz z ewent. utrudnieniami w ruchu zgodnie                         z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 Nr 170 poz. 1393 ze zm.); 
- zagospodarowania osadu zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska  i ustawą o odpadach; 
- prowadzenia ewidencji zebranych odpadów; 
- wykonania mechanicznego oczyszczenia kanału deszczowego; 
- czyszczenie kanałów deszczowych o średnicach jw. odbywać się musi przy zastosowaniu samochodu ssąco-ciśnieniowego wyposażonego w przewód udrażniający o ciśnieniu roboczym w granicach od 100 do 250 atmosfer technicznych, technologia czyszczenia uzgadniana będzie każdorazowo  z Zamawiającym; 
- rozpoczęcia czyszczenia kanałów deszczowych o średnicach jw. nie później niż 4 godziny, licząc od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego; 
- zapewnienia wydajności czyszczenia kanałów o średnicy jw. 15mb na godzinę pracy; 
- stworzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej przebieg prowadzonych działań i przekazanie jej Zamawiającemu na adres mailowy wskazany w umowie nie później niż 24h po wykonaniu prac.   W ramach interwencyjnego czyszczenia kanałów deszczowych o przekrojach od D 600 do D 2000 (lub równorzędnych), Wykonawca zobowiązany jest do: 
- oznakowania miejsca prowadzonych robót wraz z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 
- wykonania mechanicznego oczyszczenia kanału deszczowego; Czyszczenie kanałów deszczowych o średnicach jw. odbywać się musi przy zastosowaniu samochodu ssąco-ciśnieniowego wyposażonego w przewód udrażniający o ciśnieniu roboczym  
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w granicach od 100 do 250 atmosfer technicznych, technologia czyszczenia uzgadniana będzie każdorazowo z Zamawiającym. 
- rozpoczęcia czyszczenia kanałów deszczowych o średnicach jw. nie później niż  7 godzin, licząc od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego; 
- zapewnienia wydajności czyszczenia kanałów o średnicy jw. 8 mb na godzinę pracy; 
- zagospodarowania osadu zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska  i ustawy o odpadach; 
- prowadzenia ewidencji zebranych odpadów; 
- stworzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej przebieg prowadzonych działań i przekazanie jej Zamawiającemu na adres mailowy wskazany w umowie nie później niż 24h po wykonaniu prac.  W ramach czyszczenia studni chłonnych Wykonawca zobowiązany jest do: 
- oznakowania miejsca prowadzonych robót wraz z ewent. utrudnieniami w ruchu zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 
- wybrania całości osadu ze studni chłonnej przy wykorzystaniu samochodu ssącego zapewniającego wydajność wybrania 3 m 3 osadu ze  studni chłonnej na godzinę; 
- wykonania przepłukania przyłączy wpustów ulicznych, które podłączone są do studni chłonnych; 
- podjęcia działań w ciągu 2 godzin licząc od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, które zawierać będzie dokładną lokalizację; W wyniku eksploatacji studni chłonnych, konieczna będzie raz w roku wymiana warstwy filtracyjnej wraz z geowłókniną; przyjmuje się, że maksymalna ilość przedmiotowych wymian nie będzie większa niż 10 szt. rocznie. 
- zagospodarowania osadu zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska                    i ustawy o odpadach; 
- prowadzenia ewidencji zebranych odpadów; Każdorazowo dla wykonanych prac z zakresu Zadań A Wykonawca zobligowany jest do udzielenia pisemnej informacji i przekazanie jej Zamawiającemu następnego dnia po zakończeniu prac do godziny 900. Zakres terytorialny: Zadanie A 1 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Stare Miasto; Zadanie A 2 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Nowe Miasto; Zadanie A 3 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Grunwald; Zadanie A 4 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Jeżyce; Zadanie A 5 – usługa realizowana  na terenie dzielnicy Wilda.  2.2. Część 6 zamówienia - Zadanie B – nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania:      Zadanie obejmuje:    - przeglądy, konserwację i czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, w tym: separatorów, osadników i pompowni oraz urządzeń towarzyszących; - monitoring wylotów kolektorów deszczowych, których lokalizacja, ilość i typ została przedstawiona              w zał. nr 2 do niniejszej SIWZ (posiadających pozwolenie wodnoprawne), w tym pomiary kontrolne stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych, pobranych przed i za urządzeniami podczyszczającymi; - uczestnictwo w akcjach wykrywania sprawców nielegalnych zrzutów do kanalizacji deszczowej innych niż deszczowe ścieków; - ocenę stanu kanałów deszczowych poprzez przeglądy wizyjne oraz teleinspekcję kamerą, w tym opisy wyników ; - awaryjne ciśnieniowe przepychanie niedrożnych odcinków kanałów oraz studzienek i wpustów w celu przywrócenia drożności hydraulicznej; - okresowy roczny przegląd stanu technicznego wraz z wpisem do książek obiektów budowlanych dla miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania;  2.2.a)  W ramach okresowych przeglądów separatorów i urządzeń towarzyszących wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu urządzeń podczyszczających wraz z urządzeniami towarzyszącymi z częstotliwością jeden raz na miesiąc oraz po każdym ulewnym bądź nawalnym opadzie. Kontroli podlegać będą: 
- stan zanieczyszczenia otworów wlotowych i wylotowych po każdym opadzie deszczu o wysokości ponad 20 mm opadu w ciągu doby; 
- stan techniczny otworów wlotowych i wylotowych; 
- grubość odseparowanej warstwy olejów w przypadku urządzeń UNICON; 
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- zawartość szlamu w komorze wielofunkcyjnej i komorze szlamowej właściwej w przypadku urządzeń AWAS; 
- poziom oleju na powierzchni separatora; 
- grubość osadu w osadniku i w studzienkach przed separatorem. Wyniki przeglądów będą odnotowywane w „Dzienniku czynności kontrolnych”, prowadzonym przez Wykonawcę. Na koniec miesiąca kalendarzowego ww. dane muszą zostać przesłane do Zamawiającego            w wersji elektronicznej oraz przekazane w wersji papierowej. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od ilości i jakości wód opadowych i roztopowych dopływających do separatora. Nie wolno dopuścić do całkowitego zablokowania odpływu przez zanieczyszczoną kratę oraz do przepełnienia komory osadowej, tj. niedopuszczalna jest sytuacja, gdy zgromadzony w osadniku szlam osiąga poziom dolnej krawędzi sekcji żaluzjowej, powodując zamulenie przestrzeni pomiędzy szczebelkami żaluzji. Czyszczenie urządzeń separatorów musi być wykonane co najmniej co 6 miesięcy wiosną i jesienią – termin wykonania poszczególnych prac konserwacyjnych(pełnego czyszczenia) zespołów urządzeń podczyszczających oraz stosowne terminy odbioru wykonanych prac zawsze wskazywać będzie przedstawiciel Zamawiającego minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem.  W ramach konserwacji oraz czyszczenia muszą być wykonane następujące czynności: - zdjęcie pokrywy separatora i sprawdzenie jej stanu (w przypadku pokryw typu ciężkiego należy wyjąć poszczególne sekcje pokrywy i sprawdzić ich stan – pokrywy wymagają okresowej konserwacji); - sprawdzenie ilości oraz w razie potrzeby usunięcie osadów stałych z kratki wlotowej; - wyciągnięcie sekcji żaluzjowych, sprawdzenie ich stanu i usunięcie zgromadzonych na jej powierzchni liści i innych zanieczyszczeń; - usunięcie odseparowanych związków ropopochodnych; - usunięcie osadu oraz dokładne oczyszczenie komory osadowej; - wyjęcie kratownic i skosu z komory koalescencyjnej oraz wypompowanie nagromadzonego oleju  (w przypadku separatora AWAS); - dokładne umycie wszystkich części wewnętrznych separatora wraz ze ścianami wewnętrznymi zbiornika preparatami biodegradalnymi. - sprawdzenie prawidłowości działania śluzy dopływu; - usunięcie osadu ze studzienek przed separatorem; - zagospodarowanie osadu zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska; - prowadzenie ewidencji zebranych odpadów; Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie w/w prace zgodnie z Instrukcjami obsługi i eksploatacji dostawców urządzeń. Dla separatorów będących w okresie gwarancji, wymagane jest dodatkowo przeprowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z wymogami Gwaranta. Terminy prac konserwacyjnych (pełne oczyszczenie separatorów i osadników) to  kalendarzowa wiosna i jesień. Po wykonaniu ww. prac przeprowadzone zostaną badania składu chemicznego ścieków dla próbek pobranych przed i za urządzeniem podczyszczającym.  Badania muszą zostać wykonane w laboratorium posiadającym stosowną aktualną akredytację. Termin dostarczenia wyników badań to odpowiednio koniec maja i listopada odpowiednio 2019 oraz 2020 roku.  W ramach prac związanych z utrzymaniem przepompowni wód deszczowych Wykonawca zobowiązany jest do: - nadzoru nad poprawnością funkcjonowania wszystkich urządzeń elektrycznych w tym sterowni, rozdzielni, pomp oraz wykonywania okresowych pomiarów izolacji i skuteczności zerowania wraz z przedstawieniem stosownych dokumentów Zamawiającemu świadczących o wykonaniu przedmiotowych kontroli. - nadzoru nad oczyszczalnią ścieków deszczowych Nowe Zawady, który będzie polegał na: a) kontroli ilości osadu zalegającego w piaskownikach; po wypełnieniu leja osadowego – tj. przy poziomie osadu 7,0 m od górnej powierzchni płyty stropowej – konieczne opróżnienie; b) kontroli separatorów: 

- usunięcie oleju jeśli jego grubość przekracza 2,5 cm, 
- usunięcie osadu jeżeli grubość warstwy osadu jest większa niż 100 cm, 
- sprawdzenie efektu oczyszczania w warunkach rzeczywistych w terminie wskazanym przez Zamawiającego; c) utrzymaniu drożności komory zbiorczej ścieków oczyszczonych (usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń w rejonie krat); d) utrzymaniu przepływu na cieku Dolna Zawadka na odcinku od przepompowni do wału przeciwpowodziowego; 
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e) wykonaniu raz w roku w miesiącu lipcu wybrania osadu z dna cieku Dolna Zawadka na odcinku od komory pomp do przepustu podwałowego przy studniach WAPRO; - comiesięczne wykonanie próbnego otwarcia i zamknięcia zasów zbiorników retencyjnych pompowni Bydgoska; - opracowanie przy każdej  miesięcznej kontroli dokumentacji fotograficznej obrazującej komorę osadnika każdego z zespołów podczyszczających oraz komorę separatora, a w przypadku przepompowni komory pomp. Wykaz wszystkich zespołów urządzeń podczyszczających oraz przepompowni, które objęte są nadzorem eksploatacyjnym stanowi zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji. Powyższe prace muszą zostać wykonane przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego do obsługi i konserwacji urządzeń podczyszczających oraz przepompowni wód deszczowych. .     2.2.b) W ramach prac związanych z monitoringiem wylotów kolektorów deszczowych, których lokalizacja, ilość i typ została przedstawiona w zał. nr 2 do niniejszej SIWZ, (posiadających pozwolenie wodno prawne) Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonania, w częstotliwości raz na pół roku (tj. kwiecień i październik) pomiarów stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych pochodzących z wylotów. Próbki ścieków pobierane będą przed systemem urządzeń podczyszczających oraz na wylocie do odbiornika (cieku, rzeki, strugi, stawu bądź jeziora). Zakres badań chemicznych ścieków obejmować musi zawartość substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej. Badania muszą zostać przeprowadzone w uprawnionym i atestowanym laboratorium; Wykaz wyników przeprowadzonych badań składu chemicznego pobranych próbek ścieków deszczowych, Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu w wersji papierowej, każdorazowo nie później niż do końca maja i listopada odpowiednio 2019 oraz 2020 roku.. - opracowania przy każdej miesięcznej kontroli dokumentacji fotograficznej obrazującej stan techniczny wylotu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  2.2.c) W ramach prac związanych z identyfikacją sprawców nielegalnych zrzutów substancji do kanalizacji deszczowej, Wykonawca zobowiązany jest do: - każdorazowego podjęcia działań polegających na identyfikacji sprawców nielegalnych zrzutów do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w czasie do 1 godziny od momentu uzyskania zgłoszenia; - prowadzenia identyfikacji przy wykorzystaniu metody zadymiania układów sieci deszczowych; - prowadzenia identyfikacji przy wykorzystaniu teleinspekcji wskazanego przez Zamawiającego odcinka kanału deszczowego; - prowadzenia wizyjnej kontroli napływu ścieków i substancji nie będących ściekami deszczowymi przez włazy rewizyjne danego odcinka przewodu deszczowego;   - przekazania Zamawiającemu pisemnego protokołu z prowadzonych działań i ich wyników. W protokole zawarty zostanie szczegółowy opis przeprowadzonych działań oraz wskazane zostaną na mapie poglądowej ewentualne lokalizacji miejsca wprowadzania ,ścieków innych niż deszczowe bądź roztopowe.  2.2.d) W ramach prac związanych z oceną stanu technicznego kanałów deszczowych Wykonawca zobowiązany jest do: - każdorazowego wykonania inspekcji wizyjnej bądź teleinspekcji z wykorzystaniem kamery TV, odcinka kanału deszczowego wskazanego przez Zamawiającego w terminie 6 godzin od momentu otrzymania dyspozycji drogą faksową, mailową lub telefoniczną.; - przedstawienia pisemnych wyników o stanie technicznym, kanału deszczowego, w tym: każdorazowe dokładne i szczegółowe opisy stanu technicznego monitorowanego kanału deszczowego                                  z zaznaczeniem na mapie zasadniczej odcinka poddanego kamerowaniu. Mapę zasadniczą w miarę możliwości przesyłać będzie Zamawiający. Termin dostarczenia Zamawiającemu opracowania wraz                      z załącznikiem w postaci mapy zasadniczej wynosi 24h od momentu otrzymania od Zamawiającego zlecenia wykonania prac.  2.2.e) W ramach prac związanych z awaryjnym przywracaniem drożności niedrożnych odcinków kanałów oraz studzienek i wpustów w celu przywrócenia drożności hydraulicznej, Wykonawca zobowiązany jest do: - oznakowania miejsca prowadzonych prac wraz z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu zgodnie                            z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 
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- podjęcia działań w ciągu 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, także                w dni wolne od pracy i świąteczne oraz w porze nocnej. Wykonanie prac awaryjnych odbywać się musi przy zastosowaniu samochodu ssąco-ciśnieniowego wyposażonego w przewód udrażniający o ciśnieniu roboczym w granicach od 100 do 250 atmosfer technicznych, zaopatrzonego w dysze rotacyjne, przebijające, wypłukujące i wycinające. Technologia czyszczenia uzgadniana będzie każdorazowo  z Zamawiającym.      2.2 f)  W ramach prac związanych z okresowym rocznym przeglądem stanu technicznego wraz  z wpisem do książek obiektów budowlanych dla miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania oraz odnosząc się do potrzeby przeprowadzenia okresowych rocznych  przeglądów kontrolnych kanalizacji deszczowej, zgodnie z art. 62 ust 1 ustawy Prawo budowlane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności, zamówienie obejmuje następujący zakres prac:  -     opracowanie i załączenie do książek obiektów budowlanych miejskiej sieci kanalizacji deszczowej znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie rocznego przeglądu, który będzie zgodny z przepisami Prawa budowlanego. Zapis ten określa, że obiektem budowlanym jest budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, czyli sieć kanałów z wylotem do wód powierzchniowych, posiadająca urządzenia podczyszczające (ew. pompownie). Wzór książki obiektu budowlanego oraz sposób jej prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.   
Zadanie B – realizacja na terenie całego Miasta Poznania.  2.3. Część 7 zamówienia - Zadania C - awaryjna naprawa zarwanych (zaniżonych) ulicznych studzienek deszczowych (wpustów ulicznych), włazów kanalizacji deszczowej, oraz przyłączy i przykanalików wpustów ulicznych  2.3.a) W ramach prac związanych z awaryjną naprawą zarwanego (zaniżonego) wpustu ulicznego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

- określenia stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki; 
- oznakowania miejsca prowadzonych robót wraz z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z przekazaniem Miejskiemu Inżynierowi Ruchu miasta Poznania stosownego projektu organizacji ruchu dla prac awaryjnych. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zostać przekazany Miejskiemu Inżynierowi Ruchu najpóźniej do 2h od rozpoczęcia prac naprawczych elementu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej .wstępnego rozpoznania przyczyn uszkodzenia, 
- rozeznania możliwości wykorzystania sprawnych technicznie staroużytkowych elementów urządzenia; Decyzję co do możliwości wykorzystania elementów staroużytkowych podejmuje zawsze Zamawiający. Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej. 
- zdjęcia przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej); 
- rozebrania uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki; 
- rozebrania uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.); 
- szczegółowego rozpoznania przyczyn uszkodzenia i podjęcia końcowej decyzji o sposobie naprawy  i wykorzystania istniejących materiałów, po uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego; 
- sprawdzenia stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenia górnej części studzienki z ewentualnym uzupełnieniem ubytków, a w przypadku znacznego skorodowania studni osadnikowej, do całkowitej wymiany studni osadnikowej wpustu ulicznego; 
- wbudowania monolitycznej płyty betonowej jako podstawy wpustu – w sposób powodujący przenoszenie obciążeń dynamicznych wynikających z ruchu kołowego, poza konstrukcje studni osadnikowej; 
- montażu fabrycznie nowego kompletu ramy wpustu ulicznego wraz z rusztem (ewentualnie  staroużytkowego za zgodą Zamawiającego) oraz regulacja do wysokości nawierzchni; 
- wykonania odtworzenia nawierzchni  jezdni w na obszarze prowadzonych prac. Odtworzenie nawierzchni musi zostać wykonane masą asfaltobetonową na ciepło. Nie dopuszcza się odtworzenia nawierzchni masą na zimno bądź innymi zamiennikami; 
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- przystąpienia do wykonania naprawy w okresie do 7 godzin od otrzymania dyspozycji przesłanej faksem od Zamawiającego zawierającej konkretną lokalizację, a zakończenia w okresie do 12 godzin  licząc od momentu rozpoczęcia naprawy. Czas na podjęcie działań liczony jest w okresie od  600 do 2200. 
- beton użyty do wykonania awaryjnej naprawy musi być klasy co najmniej B 40. 
- wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej naprawiany element przed i po wykonaniu naprawy; Wykonawca w sytuacjach uzasadnionych warunkami naprawy zobowiązany jest do wybrania odpowiedniej ilości osadu i jego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska i ustawy o odpadach.  2.3.b) W ramach prac związanych z awaryjną naprawą zarwanego (zaniżonego) włazu kanalizacji deszczowej, Wykonawca zobowiązany jest do: 
- określenia stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki; 
- oznakowania miejsca prowadzonych robót wraz z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z przekazaniem Miejskiemu Inżynierowi Ruchu miasta Poznania stosownego projektu organizacji ruchu dla prac awaryjnych. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zostać przekazany Miejskiemu Inżynierowi Ruchu najpóźniej do 2h od rozpoczęcia prac naprawczych elementu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
- wstępnego rozpoznania przyczyn uszkodzenia,  
- rozeznania możliwości wykorzystania sprawnych technicznie staroużytkowych elementów urządzenia; Decyzję co do możliwości wykorzystania elementów staroużytkowych podejmuje zawsze Zamawiający; Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej; 
- zdjęcia przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej); 
- rozebrania uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki; 
- rozebrania uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych, pierścieni dystansowych itp.); 
- szczegółowego rozpoznania przyczyn uszkodzenia i podjęcia końcowej decyzji o sposobie naprawy  i wykorzystaniu istniejących materiałów, gdzie decydująca opinia należy do Zamawiającego; 
- sprawdzenia stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ewentualnym uzupełnieniem ubytków; 
- wbudowania monolitycznej płyty betonowej jako podstawy włazu – w sposób powodujący przenoszenie obciążeń dynamicznych wynikających z ruchu kołowego, poza konstrukcje studni rewizyjnej; 
- montażu fabrycznie nowego kompletu ramy i włazu typu ciężkiego DN 40 (nośność do 40t.)  z wypełnieniem betonowym (ewentualnie staroużytkowego za zgodą Zamawiającego); 
- wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze prowadzonych prac. Odtworzenie nawierzchni musi zostać wykonane masą asfaltobetonową na ciepło. Nie dopuszcza się odtworzenia nawierzchni masą na zimno bądź innymi zamiennikami; 
- przystąpienia do wykonania naprawy w okresie do 7 godzin od otrzymania dyspozycji przesłanej faksem od Zamawiającego zawierającej konkretną lokalizację, a zakończenia w okresie do 12 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia naprawy. Czas  na podjęcie działań liczony jest w okresie od  600 do 2200. 
- beton użyty do wykonania awaryjnej naprawy musi być klasy co najmniej B 40; 
- wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej naprawiany element przed i po wykonaniu naprawy; Wykonawca w sytuacjach uzasadnionych warunkami naprawy zobowiązany jest do wybrania odpowiedniej ilości osadu i jego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska i ustawy o odpadach.  2.3.c) W ramach prac związanych z awaryjną naprawą zarwanego (uszkodzonego) przyłącza lub przykanalika wpustu ulicznego, Wykonawca zobowiązany jest do: 
- oznakowania miejsca prowadzonych robót wraz z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z przekazaniem Miejskiemu Inżynierowi Ruchu miasta Poznania stosownego projektu organizacji ruchu dla prac awaryjnych. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zostać przekazany Miejskiemu Inżynierowi Ruchu najpóźniej do 2h od rozpoczęcia prac naprawczych elementu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
- przystąpienia do wykonania naprawy w okresie do 7 godzin od otrzymania dyspozycji przesłanej przez Zamawiającego faksem zawierającej konkretną lokalizację, a zakończenia w okresie do 12 godzin,  licząc od momentu rozpoczęcia naprawy. Czas  na podjęcie działań liczony jest w okresie od  600 do 2200: 
-  wstępnego rozpoznania przyczyn uszkodzenia, 
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-  rozeznania możliwości wykorzystania sprawnych technicznie staroużytkowych elementów urządzenia; Decyzję co do możliwości wykorzystania elementów staroużytkowych podejmuje zawsze Zamawiający. Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej. 
- wykonania wykopu w miejscu powstania uszkodzenia przyłącza lub przykanalika; 
- wykonania wymiany przyłącza lub przykanalika na fabrycznie nowy odcinek przyłącza z rur PVC o tej samej średnicy co istniejący przykanalik (ewentualnie staroużytkowego za zgodą Zamawiającego); 
- wykonania uszczelnienia połączeń zgodnie z wymogami technologicznymi producenta urządzeń; 
- sprawdzenia szczelności połączeń nowego elementu; 
- zasypania wykopu z prawidłowym zagęszczeniem gruntu w wykopie (konieczne przeprowadzenie badań prawidłowości zagęszczenia gruntu); 
- odtworzenia nawierzchni w miejscu i na obszarze prowadzonych prac naprawczych. Odtworzenie nawierzchni musi zostać wykonane masą asfaltobetonową na ciepło. Nie dopuszcza się odtworzenia nawierzchni masą na zimno bądź innymi zamiennikami; 
- wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej naprawiany element przed i po wykonaniu naprawy.  Wykonawca w sytuacjach uzasadnionych warunkami naprawy zobowiązany jest do wybrania odpowiedniej ilości osadu i jego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów ochrony środowiska i ustawy o odpadach.  2.3.d) W ramach prac związanych z interwencyjnym uzupełnieniem bądź wymianą rusztów na wpustach  i pokryw na  włazach studni kanalizacji deszczowej, Wykonawca zobowiązany jest do: - oznakowania miejsca brakujących elementów kanalizacyjnych wraz z ewentualnymi utrudnieniami  w ruchu zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków  i sygnałów drogowych - jeżeli uzupełnienie (wymiana) pokrywy lub rusztu będzie niemożliwa z powodu niedostępności na rynku takiego typu rusztu bądź pokrywy (tzw. nietypowy element kanalizacji); - wykonania prac w ciągu 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, także   w dni wolne od pracy i świąteczne z wyłączeniem pory nocnej od godziny 22  do godziny 6; - wykonania wymiany rusztu wpustu ulicznego na ruszt fabrycznie nowy, przeznaczony do zastosowania na drodze o danej klasie, na którym wystąpiła konieczność wymiany, dopuszcza się montaż pokryw ulicznych studzienek ściekowych wykonanych z betonu, polimerobetonu lub innego materiału przy zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości i nośności; - wykonania wymiany włazu kanalizacji deszczowej na właz z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego DN 40 (obciążenie do 40 t.), lub na właz żeliwny o wytrzymałości DN 25 (obciążenie do 25t.),  w zależności od klasy drogi; - wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej naprawiany element przed i po wykonaniu uzupełnienia.   2.3 e) Postanowienia ogólne. Materiały, z których wykonane są wymieniane elementy, muszą być zgodne z PN-EN 1561 oraz PN EN 206-1. W trakcie wymiany Wykonawca dokona kontroli stanu technicznego ramy, w której osadzony jest wpust  i właz. W przypadku wpustu bądź włazu o nietypowych wymiarach, Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych w toku robót odpadów metalowych do punktu skupu złomu i uzyskania dowodu przyjęcia złomu uprawniającego do wystawianie przez ZDM faktury sprzedaży.  Elementy z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania (użytku) Wykonawca   zobowiązany jest zdać do Magazynu ZDM mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Energetycznej 4. Rozliczenie dokumentujące zagospodarowanie elementów złomowych i staroużytkowych musi nastąpić raz na kwartał.  Zadanie C – realizacja na terenie całego Miasta Poznania.  2.4. Część 8 zamówienia - Zadanie D - wypompowywanie (przepompowywanie) wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie, wynikłe z niesprawności sieci kanalizacji deszczowej, zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia bądź powoduje nieprzejezdność drogi publicznej, a także wypompowywanie wody opadowej ze studni chłonnych.  
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W ramach realizacji niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do: 
- podjęcia realizacji zadania w porze dziennej w przeciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, zawierającego lokalizację rozlewiska, a w porze nocnej w przeciągu 3 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Od momentu podjęcia prac Wykonawca zobowiązany prowadzić jest prace w trybie ciągłym (bez nieuzasadnionych przerw) z wymaganą wydajnością wynikającą z zadeklarowanego potencjału sprzętowego. Zgłoszenie będzie przekazywane drogą faksową, mailową lub telefoniczną. i drogą telefoniczną w zależności od zaistniałej sytuacji i potrzeb. 
- wykonania pełnego wypompowania wody opadowej z rozlewiska bądź zbiornika lub studni chłonnej; 
- zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonywania prac; Do wykonania zadania Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema samochodami ze zbiornikiem min 8 m 3 i pompą ssącą o wydajności minimum 16 m3  na godzinę; Miejscem zlania wypompowanej wody z rozlewiska, będzie najbliższa studnia rewizyjna kanału deszczowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.  Zadanie D – realizacja na terenie całego Miasta Poznania.  2.5. Pozostałe zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi: 
- D - M - 00.00.00 Wymagania ogólne; 
- D - 03.02.01a  Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej; 
- D - 03.01.01 Przepusty pod koroną drogi; 
- D - 03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (kanalizacja deszczowa, ścieki); 
- D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa; 
- D - 03.04.01 Studnie chłonne 
- D - 03.05.01 Zbiorniki odparowujące.   3.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.   3.3. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części zamówienia - zadań. Dla każdej z części zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.  5. Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych  w formularzach cenowych (załącznik nr 1 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych  po przeprowadzonych negocjacjach.  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  7. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2019r. do dnia 31grudnia 2020r.  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.     9. Warunki udziału w postępowaniu:  9. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   9.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.  
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9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. 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 lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w 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 lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w 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 19 08 02; ubiegając się o realizację części 7 zamówienia - zadania C:    posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06;  9.1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:   a)  ubiegając się o realizację części 6 zamówienia - zadania B dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie przeprowadzać roczne przeglądy kontrolne kanalizacji deszczowej– osoba posiadająca uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  b) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie:  - należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było czyszczenie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 300.000,00 zł brutto. Poprzez usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie wykonywanie w ramach jednej umowy czynności polegających na: czyszczeniu kanalizacji deszczowej (kanały deszczowe, kolektory) oraz czyszczeniu wpustów drogowych wraz z przykanalikami;  Uwaga: Powyższy warunek jest tożsamy w przypadku ubiegania się o jedną lub więcej części zamówienia z grupy zadań A (części od 1 do 5 zamówienia).  - należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 6 zamówienia - zadania B, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem był nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej o wartości minimum 500.000,00 zł brutto. Poprzez usługę nadzoru eksploatacyjnego oraz konserwację sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej Zamawiający rozumie: utrzymanie, konserwację i czyszczenie obejmujące urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe i przepompownie wód deszczowych oraz wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników; - należytego wykonania, w przypadku ubiegania się o realizację części 7 zamówienia - zadania C, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie co najmniej jednej usługi, której przedmiotem były prace naprawcze elementów odwodnienia drogi o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. Poprzez usługę polegającą na naprawianiu elementów odwodnienia drogi Zamawiający rozumie: naprawy zarwanych ulicznych studzienek deszczowych i włazów kanalizacyjnych i przykanalików wpustów.  Uwaga: Wartość umów zawieranych w walucie obcej, należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.   c) dysponuje potencjałem technicznym wskazanym poniżej:  ubiegając się o realizację części 1-5 zamówienia - zadań A1÷A5: dla każdego z zadań minimum jednym pojazdem będącym nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika minimum 8m 3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego). 



Strona 12 z 20  

 ubiegając się o realizację części 6 zamówienia - zadania B:  minimum jednym pojazdem będącym nośnikiem sprzętu asenizacyjnego o pojemności zbiornika  minimum 12 m3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane  z nawierzchni pasa drogowego oraz urządzeń podczyszczających w tym osadników i komór separatorów).  ubiegając się o realizację części 8 zamówienia - zadania D:   minimum trzema pojazdami będącymi nośnikiem sprzętu asenizacyjnego wraz z urządzeniem ssącym  i ciśnieniowym ze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchni pasa drogowego)  o pojemności min 8 m3.  Uwaga: Dla wykonania każdego z zadań: A1, A2, A3, A4, A5, B, D. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odrębnymi pojazdami.  9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 9.1.2, pkt 9.1.3 a),b),c) SIWZ zostaną spełnione jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się: 1) posiadaniem kompetencji i uprawnień, o których mowa w pkt. 9.1.2; 2) dysponowaniem osobą posiadającą określone w pkt. 9.1.3 a) kwalifikacje; 3) dysponowaniem wymaganymi urządzeniami technicznymi oraz odpowiednim doświadczeniem zawodowym.  9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.3. SIWZ  w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.   9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:   a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony  i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ);  b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.  c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).  10. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia.  10.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ; Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając wraz z ofertą JEDZ ogranicza się do wypełnienia części IV jedynie w sekcji α (ogólne oświadczenia dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) co oznacza, iż na tym etapie postępowania Wykonawca składa jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego). Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).  Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD, adres: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl 
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Wykonawca po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” ma możliwość zaimportowania opracowanego wstępnie przez Zamawiającego formularza JEDZ/ESPD – plik xml, a następnie wypełnienia go w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypełnienia przez wykonawców). Po wypełnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma możliwość jego wydrukowania. 10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału  w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.   10.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  a) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach wskazanych  w pkt. 9.1.2. SIWZ odpowiednich dla części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę. b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy; c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w  przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wypełniony i podpisany załącznik nr 11 do SIWZ oświadczenia wykonawcy); g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony i podpisany załącznik nr 11 do SIWZ oświadczenia wykonawcy); h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 - wypełniony i podpisany załącznik nr 11 do SIWZ oświadczenia wykonawcy) i) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.3 b) SIWZ, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ wykaz usług); j) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji części 6 zamówienia zadania B wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ); k) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt. 9.1.3 c) SIWZ dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wypełniony  i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ).  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 
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- o których mowa w ppkt. b-d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - o którym mowa w ppkt. e składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.  10.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:  11.1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty (operatora świadczącego usługi pocztowe) lub drogą elektroniczną (skan pisma), z zastrzeżeniem pkt 3. Zamawiający do kontaktów z nim wskazuje następujący podaje adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane faksem lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 11.2. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 1 oświadczy, że wiadomości (pisma) nie otrzymał. 11.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych  przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw. 11.4. Każdy Wykonawca ma prawo w dowolnej formie: pismem, faxem lub mailem zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. W przypadku wyboru formy pisemnej pytania należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem „Wydział Zamówień Publicznych. Pytanie do SIWZ. Pilne”. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści SIWZ. 11.5 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Mariola Kubicka, Wydział Zamówień Publicznych, tel.: +48 61 647 75 84.  12. Wymagania dotyczące wadium:  12.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :  
- dla każdego z Zadań A1, A2, A3, A4 oraz A5  - 8 000,00 zł; 
- dla Zadania B - 16 000,00 zł; 
- dla Zadania C  - 40 000,00 zł; 
- dla Zadania D       - 6.000,00 zł. 12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP  S.A. Nr 42 1020 4027 0000 1902 1262 7081, z adnotacją: Wadium w przetargu pn. „Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania, część ……. zamówienia”, a dokument potwierdzający wniesienie wadium (dokonanie przelewu) załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego). 12.5. W Wydziale Finansowo-Księgowym Zamawiającego - pok. 215 lub w Biurze Podawczym - pok. 08 należy złożyć wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, a dokument potwierdzający złożenie wadium załączyć do oferty. 12.6. Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców obok pełnomocnika, składane jest wadium. 12.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż ich suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość wniesionego wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione.  13. Termin związania ofertą: 13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 13.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz,  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 13.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie powoduje utraty wadium. 13.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 14. Opis sposobu przygotowania ofert: 14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia (jego części). 14.2. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, napisana czytelnie trwałą techniką oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 14.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (zwanego dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o  których mowa w zadaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  14.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 14.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 14.6. Strony oferty i jej załączników powinny posiadać numerację. Poprawki muszą być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem  osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 14.7. 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 SIWZ 4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 6 SIWZ (jeżeli dotyczy). 
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14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). 14.9. Wykonawca do oferty powinien załączyć potwierdzenie wniesienia wadium na warunkach określonych  w punkcie 12 SIWZ. 14.10. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 14.11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:   NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH UL. WILCZAK 17, 61–623 POZNAŃ  OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:  „NADZÓR EKSPLOATACYJNY ORAZ UTRZYMANIE SIECI I URZĄDZEŃ MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA POZNANIA W LATACH 2019 - 2020 – CZĘŚĆ ……..."  NIE OTWIERAĆ PRZED …………………... GODZ …………………..  14.12. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 14.13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien  w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te (wraz z niezbędnymi dokumentami wskazującymi, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Powyższe znajduje również zastosowanie w przypadku składania przez Wykonawcę uzupełnień/wyjaśnień na wystosowane przez Zamawiającego w trakcie postępowania wezwania. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert  tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofercie.   15. Miejsce i termin składania ofert: 15.1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 maja 2018r. do godz. 9:30 w Biurze Podawczym- pok. 08, Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2018r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 15.3. Otwarcie ofert jest jawne. 15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części zamówienia. 15.5. Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty łącznie z podatkiem VAT, a także inne informacje przewidziane ustawą.  16. Opis sposobu obliczenia ceny:  16.1. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty, koszty wszelkich elementów przedmiotu zamówienia obejmujące czynności określone w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w zakresie rzeczowym zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) jak i pozostałe elementy przedmiotu zamówienia, wymienione w punkcie 3 – „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszej specyfikacji. 16.2. W obliczonej przez Wykonawcę cenie należy uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty i podatki. Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 16.3. Cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia należy obliczyć zgodnie z zasadami wynikającymi  z formularza cenowego w oparciu o poniższe ceny składowe oraz sposób obliczenia ceny maksymalnej: Opis cen składowych oraz sposobu obliczenia ceny maksymalnej cena A1wp, A2wp, A3wp, A4wp oraz A5wp – za planowe oczyszczenie ulicznych studzienek ściekowych (wpustów) wraz z przykanalikami, łącznie z wywozem i utylizacją wybranego osadu, sprawdzeniem drożności układu odwodnienia po oczyszczeniu – zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym Harmonogramem, cena za jednorazowe 
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oczyszczenie jednego wpustu z przykanalikiem; ceny odpowiednio dla dzielnic Stare Miasto, Nowe Miasto, Grunwald, Jeżyce oraz Wilda; cena A1wi, A2wi, A3wi, A4wi oraz A5wi – za interwencyjne oczyszczenie ulicznych studzienek ściekowych (wpustów) wraz z przykanalikami, łącznie z wywozem i utylizacją wybranego osadu, sprawdzeniem drożności układu odwodnienia po oczyszczeniu – wg zgłoszeń przesyłanych przez Zamawiającego drogą faksową, mailową lub telefoniczną., cena za jednorazowe oczyszczenie jednego wpustu z przykanalikiem odpowiednio dla dzielnic Stare Miasto, Nowe Miasto, Grunwald, Jeżyce oraz Wilda; cena A1k1, A2k1, A3k1, A4k1 oraz A5k1 – za interwencyjne oczyszczenie kanału deszczowego o przekroju od D250 do D500 (lub równorzędny), łącznie z niezbędnym oznakowaniem robót, wywozem i utylizacją wybranego osadu, sprawdzeniem drożności układu po czyszczeniu – wg dyspozycji przesyłanych przez Zamawiającego drogą faksową, mailową lub telefoniczną., cena za oczyszczenie 10 mb kanału odpowiednio dla dzielnic Stare Miasto, Nowe Miasto, Grunwald, Jeżyce oraz Wilda; cena A1k2, A2k2, A3k2, A4k2 oraz A5k2 – za interwencyjne oczyszczenie kanału deszczowego o przekroju od D600 do D2000 (lub równorzędny), łącznie z niezbędnym oznakowaniem robót, wywozem i utylizacją wybranego osadu, sprawdzeniem drożności układu po czyszczeniu – wg dyspozycji przesyłanych przez Zamawiającego drogą faksową, mailową lub telefoniczną., cena za oczyszczenie 5 mb kanału odpowiednio dla dzielnic Stare Miasto, Nowe Miasto, Grunwald, Jeżyce oraz Wilda; cena A1sch, A2sch, A3sch, A4sch oraz A5sch – za interwencyjne oczyszczenie studni chłonnej, łącznie  z wywozem i utylizacją osadu – wg dyspozycji przesyłanych przez Zamawiającego drogą faksową, mailową lub telefoniczną., cena za oczyszczenie jednej studni odpowiednio dla dzielnic Stare Miasto, Nowe Miasto, Grunwald, Jeżyce oraz Wilda; cena B1 – cena ryczałtowa za prowadzenie przeglądów, konserwacji i czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, w tym separatorów, osadników i pompowni oraz urządzeń towarzyszących cena za okres jednego miesiąca kalendarzowego; cena B2 – cena ryczałtowa za prowadzenie monitoringu wylotów kolektorów deszczowych, w tym pomiary kontrolne stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych, pobranych przed i za urządzeniami podczyszczającymi, cena za okres jednego miesiąca kalendarzowego; cena B3 – cena za uczestnictwo w akcjach wykrywania sprawców nielegalnych zrzutów ścieków innych niż deszczowe do kanalizacji deszczowej – cena za godzinę pracy brygady wraz z niezbędnym sprzętem; cena B4 – cena za dokonywanie oceny stanu kanałów deszczowych poprzez przeprowadzanie przeglądu wizyjnego – cena za godzinę pracy zespołu pracowników i sprzętu wraz ze sporządzeniem opisu; cena B5 – cena za dokonywanie oceny stanu kanałów deszczowych poprzez przeprowadzenie teleinspekcji kamerą – cena za godzinę pracy zespołu pracowników i sprzętu,  wraz ze sporządzeniem opisu; cena B6 – cena za awaryjne ciśnieniowe przepychanie niedrożnych odcinków kanałów oraz studzienek  i wpustów – cena za godziną pracy specjalistycznego pojazdu; cena B7 – cena za przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów i urządzeń miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;   cena Cw – cena za interwencyjną naprawę jednej ulicznej studzienki deszczowej;  cena Cs – cena za interwencyjną naprawę włazu studni kanalizacyjnej;  cena Cp – cena za interwencyjną wymianę bądź odtworzenie  1 mb przykanalika wpustu ulicznego wraz  z oznakowaniem robót i odtworzeniem nawierzchni; cena Cukrat – cena za dokonywanie  interwencyjnego uzupełnienia bądź wymiany jednego rusztu wpustu ulicznego; cena Cuwł – cena za dokonywanie interwencyjnego uzupełnienia bądź wymiany włazu studni kanalizacyjnej; cena D – cena za interwencyjne pompowanie wody z miejsc gdzie jej gromadzenie zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, powoduje nieprzejezdność drogi bądź wody opadowej ze studni chłonnych – cena za godzinę pracy specjalistycznego pojazdu.  Wykonawca musi podać w ofercie wszystkie ceny składowe (jednostkowe) wymienione w Formularzu cenowym dla Zadania, które chce realizować oraz cenę za wykonanie Zadania w maksymalny zakresie, wynoszącą: 
- dla Zadania A1: cena A1max = cena A1wp x 6000 szt. + cena A1wi x 1300 szt. + cena A1k1 x 900 odcinków + cena A1k2 x 800 

odcinków + cena A1sch x 100 szt. 
- dla Zadania A2: cena A2max = cena A2wp x 6000 szt. + cena A2wi x 1400 szt. + cena A2k1 x 1200 odcinków + cena A2k2 x 800 odcinków + cena A2sch x 100 szt. 
- dla Zadania A3: cena A3max = cena A3wp x 5500 szt. + cena A3wi x 1300 szt. + cena A3k1 x 800 odcinków + cena A3k2 x 600 odcinków + cena A3sch x 140 szt. 
- dla Zadania A4: cena A4max = cena A4wp x 4400 szt. + cena A4wi x 1300 szt. + cena A4k1 x 900 odcinków + cena A4k2 x 600 odcinków + cena A4sch x 200 szt. 
- dla Zadania A5: 
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cena A5max = cena A5wp x 4800 szt. + cena A5wi x 1100 szt. + cena A5k1 x 600 odcinków + cena A5k2 x 400 odcinków + cena A5sch x 80 szt. 
- dla Zadania B: 
- cena Bmax = cena B1 x 24 miesiące + cena B2 x 24 miesiące + cena B3 x 100 godzin + cena B4 x  200 godzin + cena B5 x  300 godzin + cena B6 x 100 godzin + cena B7 x 2 szt.      - dla Zadania C: cena Cmax = cena Cw x  900 szt. + cena Cs x 600 szt. + cena Cp x 500 mb + cena Cukrat x 600 szt. + Cuwł x 200 
- dla Zadania D: cena Dmax = cena D x 1000 godzin  17. Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Wykonawcą tylko w złotych polskich.  18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag  tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 18.1. Dla każdej z części zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty. 18.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej  w oparciu o następujące kryterium:  

Lp.  Kryterium Waga 
1 Cena  100% = 100 pkt 

 Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:  Kryterium– Cena:  Kryterium cena (Cena MAX) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.    
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 100 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: Cena =  najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 100 pkt  18.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach danej części zamówienia. 18.4. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub po upływie terminu do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia: a) podpisanego przez Wykonawcę projektu umowy (w 4 egz.) między Wykonawcą i Zamawiającym sporządzonego zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, b) kserokopii uprawnień budowlanych, zgodnych z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dla osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie rocznych przeglądów kontrolnych kanalizacji deszczowej (dotyczy części 6 zamówienia zadania B).  Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów o których mowa powyżej będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.  Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia, w którym uzna przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści SIWZ i sporządzone prawidłowo podpisze przedłożony mu projekt umowy wpisując jednocześnie datę dokonania tej czynności i opatrując umowę odpowiednim numerem.   20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  21. Zawarcie i zmiana umowy: 21.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikiem nr 3 do SIWZ  i na warunkach w nim określonych. 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku: 
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a) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt.2 ustawy (jeżeli ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy): - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych usług, - zmiana wynagrodzenia - wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe podane  w wycenionym przez Wykonawcę formularzu cenowym; w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji,  b) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności,  do których wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – przedłużenie terminów realizacji umowy o liczbę dni,  w których niemożliwa była realizacja czynności objętych przedmiotem umowy, e) podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji  o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy w zw. z art. 36b ust. 2 Ustawy, f) wystąpienia kolizji z sieciami infrastruktury technicznej – przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, g) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwi wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub  części - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, w którym niemożliwe było  podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, h) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usługi  opisanej w przedmiocie zamówienia (opad marznącego deszczu, nieprzerwany opad deszczu powyżej 48 godzin, mróz poniżej -10 stopni Celsjusza) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy– przedłużenie terminów realizacji umowy o liczbę dni,w których niemożliwa była realizacja zadań objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi w SIWZ normami, i) konieczności objęcia nadzorem eksploatacyjnym oraz utrzymaniem nowoprzyłączanych elementów infrastruktury kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania – zmiana zakresu realizowanej usługi, zmiana wynagrodzenia w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym, przedłużenie terminów realizacji umowy o liczbę dni, niezbędnych do wykonania zadań na nowoprzyłączonym elemencie kanalizacji deszczowej. j) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,  na zasadach wskazanych poniżej.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian  w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
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pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  z realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ppkt. j), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz  z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.  W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,  w szczególności: - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz  z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, lub  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3 21.3. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy,  a wskazanych powyżej. 21.4. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany  w treści umowy.   22. Środki ochrony prawnej: Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.  23. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.    Załączniki: - Załącznik Nr 1 – Formularze cenowe - Załącznik Nr 2 – Wykaz zakresu rzeczowego zamówienia, - Załącznik Nr 3 – Wzór umowy, - Załącznik Nr 4 – Formularz ofertowy, - Załącznik Nr 5 – Dokument JEDZ, - Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, - Załącznik Nr 7 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.  Dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:  - Załącznik Nr 8 - Wykaz usług, - Załącznik Nr 9 - Wykaz osób, - Załącznik Nr 10 – Wykaz urządzeń technicznych,  - Załącznik Nr 11 – Oświadczenia wykonawcy. 


