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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.IS.341.19.2018ul. Wilczak 17Poznań61-623PolskaOsoba do kontaktów: Joanna AdamskaTel.: +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 można uzyskać bezpłatnie podadresem: 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:Serwis detekcji i konstrukcji wsporczych na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020Numer referencyjny: DZ.IS.341.19.2018
II.1.2) Główny kod CPV50232200
II.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4) Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnychoraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020.Kody CPV dot. przedmiotu zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień:— 50232200-2 - usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej,— 71314100-3 - usługi elektryczne.Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:Część I (Zadanie nr 1) - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych naterenie miasta Poznania.Część II (Zadanie nr 2) - wykonanie prac serwisowych przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczychna terenie miasta Poznania.
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

Usługi - 98511-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098511-2018:TEXT:PL:HTML

1 z 6 2018-03-06, 09:28



II.2.1) Nazwa:Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych na terenie miasta PoznaniaCzęść nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV71314100
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności.1) Odtworzenie pętli detekcyjnych dla pojazdów:a) Pętla ukośna (1x4 m),b) Pętla długa (20x1 m),c) Pętla krótka (1x2,5 m),2) Odtworzenie pętli detekcyjnych dla tramwajów w torowisku zamkniętym (pętla pod kostką lub pod płytąbetonową),3) Wymiana pętli detekcyjnych dla tramwajów w torowisku otwartym (pętle skrzynkowe),4) Naprawa kabla zasilającego pętlę - kabel ułożony w ziemi,5) Wymiana kabla zasilającego pętlę - kabel ułożony w kanalizacji kablowej,6) Wymiana kabla telekomunikacyjnego o żyłach miedzianych - kabel ułożony w kanalizacji kablowej,7) Wymiana kabla telekomunikacyjnego o żyłach miedzianych - kabel ułożony w ziemi,8) Naprawa kabla światłowodowego ułożonego w kanalizacji kablowej,9) Naprawa rury osłonowej dla kabli, w ziemi,10) Wymiana przycisku z podstawową funkcjonalnością dla pieszych lub rowerzystów,11) Wymiana przycisku z rozszerzoną funkcjonalnością dla pieszych,12) Wymiana modułu sygnalizatora akustycznego,13) Wymiana głośnika sygnalizacji akustycznej,14) Inne prace związane z eksploatacją urządzeń i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: czas zakończenia realizacji zlecenia / Waga: 20Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości / Waga: 20Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 32Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiącychnie więcej niż 20 % wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniuzadań określonych w zakresie czynności określonych w formularzu cenowym i im podobnych.
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 Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkoweTermin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Wykonanie prac serwisowych przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miastaPoznaniaCzęść nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV71314100
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1) Wymiana kabla sygnalizacyjnego ułożonego w kanalizacji kablowej,2) Wymiana kabla sygnalizacyjnego ułożonego w ziemi,3) Naprawa rury osłonowej dla kabli, w ziemi,4) Prostowanie masztu sygnalizacyjnego o wysokości do 4 m,5) Wymiana masztu sygnalizacyjnego o wysokości do 4 m,6) Wymiana masztu sygnalizacyjnego o wysokości 5,5 m,7) Wymiana słupa z wysięgnikiem,8) Wymiana bramy sygnalizacyjnej,9) Wymiana sterownika (szafy z wyposażeniem),10) Wymiana szafy sterownika,11) Wymiana żarówki w sygnalizatorze na maszcie,12) Wymiana żarówki w sygnalizatorze na wysięgniku lub bramownicy,13) Wymiana wkładu LED w sygnalizatorze na maszcie,14) Wymiana wkładu LED w sygnalizatorze na wysięgniku lub bramownicy,15) Wymiana sygnalizatora świetlnego 3x300 mm na maszcie,16) Wymiana sygnalizatora świetlnego 3x300 mm na wysięgniku lub bramownicy,17) Wymiana sygnalizatora świetlnego 2x200 mm na maszcie,18) Naprawa studni kablowej,19) Inne prace związane z eksploatacją urządzeń i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Czas zakończenia realizacji zlecenia / Waga: 20Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 32Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiącychnie więcej niż 20 % wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniuzadań określonych w zakresie czynności określonych w formularzu cenowym i im podobnych.
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 Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkoweTermin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1.1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeśli wykaże, że:a) Dysponuje:— bez względu na to, o ile części zamówienia się ubiega:— co najmniej czterema osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawierozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowychzasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci(Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do wykonywania prac przy eksploatacji urządzeń,instalacji i sieci, na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, w tymjednia osoba musi posiadać dodatkowo świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,— co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika prac - posiadającą uprawnienia budowlanedo kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994r. - Prawo budowlane.b) Wykonał (bez względu na to, o ile części zamówienia się ubiega) w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie conajmniej 1 usługę trwającą co najmniej 10 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 150.000 PLN brutto,polegającą na stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnej lub w tym okresie wykonał co najmniej 5sygnalizacji świetlnych o wartości co najmniej 150.000 PLN brutto każda.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku, o którym mowa w pkt.9.1.2 a) SIWZ wykazują łącznie.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa wpkt. 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniegodoświadczenia zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców występującychwspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ wstosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. niniejszej SIWZwystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, żerealizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów napotrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach któregopolega;b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowepozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy niezachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogąpolegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których tezdolności są wymagane.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, do złożenia:a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy;b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) Wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 b) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, datwykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;e) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją natemat ich uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;f) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzającychdokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącegoporozumienia w sprawie spłat tych należności;h) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;i) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów:— o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;— o którym mowa w ppkt. f składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiegorejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczyinformacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
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 wyznaczonych do wykonaniazamówienia

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj proceduryProcedura 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: 12/04/2018Czas lokalny: 09:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 10/06/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 12/04/2018Czas lokalny: 10:00Miejsce:Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej 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:Grudzień 2020.
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:1. 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 jakonajkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przezosobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosownepełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.3. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) Wypełnione i podpisane oświadczenie (JEDZ) - załącznik nr 4 do SIWZ;2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ;3) Wyceniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 6 (A/B) do SIWZ;4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie dot. udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ (jeżelidotyczy).4. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:— dla zadania nr 1 - 3 200,00 PLN,— dla zadania nr 2 - 3 200,00 PLN.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
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86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ).6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany takie mogą wystąpić w przypadkach określonych wpkt. 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 odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Zgodnie z ustawą Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:02/03/2018
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