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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 Miejskichul. 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:Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019.Numer referencyjny: DZ.TI.341.05.2018
II.1.2) Główny kod CPV90611000
II.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4) Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 –uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind orazmiejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwaniezanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości. Komplekszadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządkuna drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającegozgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Usługi wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):— usł. sprzątania ulic – 90611000-3,— usł. zamiatania ulic – 90612000-0,— usł. transportu odpadów – 90512000-9,— usł. sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usł. powiązane –90600000-3.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: tak
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Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Rejon I - Stare Miasto - CentrumCzęść nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 –uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind orazmiejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwaniezanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości iporządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 16/04/2018Koniec: 15/10/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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 dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon II - Stare Miasto - PółnocCzęść nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 –uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind orazmiejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwaniezanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości iporządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 16/04/2018
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Koniec: 15/10/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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 dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon III - Nowe Miasto - PółnocCzęść nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 –uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind orazmiejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwaniezanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości iporządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 16/04/2018Koniec: 15/10/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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 dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon IV - Nowe Miasto - PołudnieCzęść nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 –uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind oraz
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miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwaniezanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości iporządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 16/04/2018Koniec: 15/10/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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 dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon V - GrunwaldCzęść nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 –uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind orazmiejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwaniezanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości iporządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 16/04/2018Koniec: 15/10/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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 dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:Rejon VI - JeżyceCzęść nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 –uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind orazmiejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwaniezanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości iporządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 16/04/2018Koniec: 15/10/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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 dodatkowe

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon VII - WildaCzęść nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 –uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind orazmiejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwaniezanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości iporządku na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 16/04/2018Koniec: 15/10/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Opis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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 dodatkowe

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8Ustawy.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisów.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że.— posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującegoodpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 2003 01, 20 03 03 i 20 02 01,— posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd ZwiązkuMiędzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranieodpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01,— posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającą na zbieranieodpadów komunalnych o kodzie 20 03 03.b) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:— posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie usługipolegające na oczyszczaniu nawierzchni jezdni lub chodników na łączną kwotę minimum 200 000,00 PLNbrutto,— dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami zapewniającymi niżej określonąminimalną wydajność:−do mechanicznego oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów, MP SPP orazinnych utwardzonych pasów drogowych z zanieczyszczeń – wymagane są przynajmniej dwie zamiatarkichodnikowe samojezdne gwarantujące oczyszczanie z wydajnością minimum: 90 tys. m  oczyszczonejpowierzchni na dobę w Rejonie I – Stare Miasto-Centrum, 110 tys. m  w Rejonie VI – Jeżyce, po 70 tys. m  wkażdym z pozostałych Rejonów;− do mechanicznego oczyszczania jezdni – wymagana jest przynajmniej jedna zamiatarka uliczna,gwarantujących oczyszczanie z minimalną wydajnością 8 km na dobę dla każdego z Rejonów;− do oczyszczania wszystkich składników pasów drogowych – wymagany jest specjalistyczny odkurzacz dozasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego - minimum jedno urządzenie na każdy Rejon;− do sprzątania przejść podziemnych, wind i kładek – wymagane jest specjalistyczne urządzenie czyszcząco-myjące wysokociśnieniowe do posadzek przemysłowych - minimum jedno urządzenie dla dowolnej ilościRejonów;− do opróżniania koszy ulicznych – w Rejonach I, V, VI oraz VII minimum dwa, a w pozostałych Rejonachminimum jeden samochód specjalistyczny przystosowany do transportu odpadów, o ciężarze całkowitym do4,0 Mg.− do wparcia sprzętowego działań Pogotowia Czystości – w każdym Rejonie minimum po jednej piaskarcesamochodowej o ładowności minimum 4,0 Mg, polewarce ulicznej o pojemności minimum 6 m  orazsamochodzie ciężarowy wyposażony w podnośnik typu HDS o ładowności minimum 5,0 Mg.— dysponuje bazą sprzętową w odległości nie większej niż 15 km od granicy Rejonu (na który Wykonawcaskłada ofertę), z której na działania o charakterze awaryjnym będą wyjeżdżać pojazdy i maszyny stanowiącewsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.Pojazdy transportujące odpady z koszy ulicznych, zamiatarki oczyszczające jezdnie i chodniki muszą spełniaćwymogi europejskiego standardu emisji spalin EURO 5. Dodatkowo wszystkie zadeklarowane pojazdy domechanicznego oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników muszą posiadać certyfikaty pochłaniania pyłów
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Sekcja IV: Procedura

zawieszonych PM10.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń lubdokumentów:a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, napodstawie 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) 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;e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne 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;f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;h) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady,zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 03 01,20 03 03 i 20 02 01;i) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd ZwiązkuMiędzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranieodpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01;j) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającej na zbieranie odpadówkomunalnych o kodzie 20 03 03;k) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wrazZ podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonaneoraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie.l) wykazu urządzeń technicznych, przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na które oferta jest składana,dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawiedysponowania tymi zasobami
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 z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Usługi - 39332-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:039332-2018:TEXT:PL:HTML

7 z 9 2018-01-29, 09:25



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 07/03/2018Czas 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: 05/05/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 07/03/2018Czas lokalny: 10:00Miejsce:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2018 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Dróg Miejskichprzy 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:Styczeń 2020.
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:1. 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 tejsamej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2. Zamawiający dla każdej z części niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego.3. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.4. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ;2) Wypełniony i podpisany dokument JEDZ - załącznik nr 1 do SIWZ;3) Wyceniony i podpisany formularz cenowy- załącznik nr 3 do SIWZ4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 SIWZ (jeżeli dotyczy).5. 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 notarialnie6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawiektórej dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami pkt. XXI SIWZ.7. Wadia dla poszczególnych części zamówienia (Rejonów) wynoszą:− Część 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum – 15 000,00 PLN;− Część 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ – 7 500,00 PLN;− Część 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ – 7 500,00 PLN;− Część 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe – 7 500,00 PLN;− Część 5 – Rejon V – Grunwald – 10 000,00 PLN;− Część 6 – Rejon VI – Jeżyce – 12 000,00 PLN;− Część 7 – Rejon VII – Wilda – 7 500,00 PLN.
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 Odwoławcza
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ul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:25/01/2018
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