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Ogłoszenie o zamówieniu

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

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyZarząd Dróg MiejskichDZ.TI.341.31.2018ul. Wilczak 17Poznań61-623PolskaOsoba do kontaktów: Joanna Adamska
Tel.: +48 6477200E-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.plFaks: +41 8201709Kod NUTS: PL415Adresy internetowe:Główny adres: www.zdm.poznan.pl

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

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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:5-cio letni przeglad miejskiej kanalizacji deszczowejNumer referencyjny: DZ.TI.341.31.2018
II.1.2) Główny kod CPV90470000
II.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4) Krótki opis:Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu okresowych 5-letnich
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przeglądów kontrolnych kanalizacji deszczowej, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawyPrawo budowlane.Zakres prac:— sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania kanalizacjideszczowej na terenie m. Poznania, a w szczególności: kanałów grawitacyjnych,obiektów przepompowni wód deszczowych wraz z rurociągami tłocznymi,urządzeń podczyszczających – separatorów, osadników i wylotów wóddeszczowych do odbiorników dla poszczególnych obszarów zlewni,— aktualizacja książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 3 punkt 1b Prawabudowlanego. Wzór książki obiektu budowlanego oraz sposób jej prowadzenia
określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.7.2003 r. w sprawieksiążki obiektu budowlanego,— wykonywanie innych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotuzamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV90480000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań.
II.2.4) Opis zamówienia:Zamówienie obejmuje następujący zakres prac:— sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania kanalizacjideszczowej na terenie m. Poznania, a w szczególności: kanałów grawitacyjnych,obiektów przepompowni wód deszczowych wraz z rurociągami tłocznymi,urządzeń podczyszczających – separatorów, osadników i wylotów wóddeszczowych do odbiorników dla poszczególnych obszarów zlewni określonych wzałączniku nr 11 do SIWZ,— aktualizacja książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 3 punkt 1b Prawabudowlanego. Zapis ten określa, że obiektem budowlanym jest budowlastanowiąca całość techniczno-użytkową wraz.Z instalacjami i urządzeniami, czyli sieć kanałów z wylotem do wódpowierzchniowych, posiadająca urządzenia podczyszczające (ew. pompownie).Wzór książki obiektu budowlanego oraz sposób jej prowadzenia określaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.7.2003 r. w sprawie książki

obiektu budowlanego;— wykonywanie innych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotuzamówienia:a) wykonanie inspekcji wizyjnej bądź teleinspekcji z wykorzystaniem kamery TVkanałów deszczowych według potrzeb Zamawiającego,b) wykonanie pomiarów uzupełniających, które obejmują sprawdzenie przebiegusieci, usytuowania uzbrojenia na tej sieci (studnia, wpust, wylot),c) prace związane z czyszczeniem niedrożnych odcinków kanałów w celuwykonania kamerowania (wywożenie odpadów z wpustów deszczowych iseparatorów oraz innych zanieczyszczeń z miejsca prowadzonych robót musi byćzgodne z przepisami prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach);— w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:A) zakup wszystkich materiałów i urządzeń dotyczących realizacji zamówienia, w
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

tym książek obiektów budowlanych,B) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja niezbędnego placu dla potrzebwykonania prac,C) wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia prac (jeżeli będzietaka konieczność),D) oznakowanie miejsca prowadzonych prac wraz z ewent. utrudnieniamiW ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 31.7.2002 r. w sprawie znaków i sygnałówdrogowych (Dz.U.02.170.1393),Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i technologiami. Podczas realizacji prac inwentaryzacyjnych związanych zbadaniem stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany przestrzegaćprzepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególnościWykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednichwymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkieurządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowiai życia osób zatrudnionych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane zwypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i sąuwzględnione w cenie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówOkres w miesiącach: 7Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający dla niniejszego zamówienia przewiduje możliwość udzieleniazamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówieniapodstawowego, w zakresie czynności określonych w formularzu cenowym i impodobnych.
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 Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane zwpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy orazart. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencjilub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to zodrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada decyzję starosty właściwegoze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady,zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówkomunalnych, o kodach 20 03 04 oraz 20 03 06; odpadów o kodach z grupyodpadów 13 05.
Oraz odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02;1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznejlub zawodowej.Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie:— należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,co najmniej jednej usługi, której przedmiotem był czyszczenie i ocena stanutechnicznego kanalizacji deszczowej o wartości minimum 1 000 000,00 PLNbrutto.b) dysponuje potencjałem technicznym wskazanym poniżej:— minimum dwoma pojazdami będącymi nośnikiem sprzętu asenizacyjnego opojemności zbiornika minimum 8m 3 wraz z urządzeniem ssącym i ciśnieniowymze zbiornikiem na wodę i ścieki (ścieki deszczowe wypompowane z nawierzchnipasa drogowego),— minimum jednym pojazdem będącym nośnikiem sprzętu umożliwiającegoprzeprowadzenie oceny stanu technicznego pozwalającego na prowadzeniefilmowania kanału deszczowego od wnętrza. Urządzenie musi zapewnić możliwośćpracy w kanałach o przekroju od 200 mm do 2500 mm.c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowaniarobotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wpkt. 9.1.3. SIWZ w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nim stosunków prawnych.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa wpkt. 9.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotówudowodni Zamawiającemu,Że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów dooddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjizamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobachktórego polega (wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ);b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmiotyzdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcęspełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobectego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22i art.24 ust.5 pkt.1 i 8 Ustawy.c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeślipodmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznaczniewskazywać na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego
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zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego ofertazostała oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, niekrótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów:a) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkaniatransportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresietransportu odpadów komunalnych, o kodach wskazanych w pkt. 9.1.2. SIWZ;b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24ust.5 pkt.1 Ustawy;c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, żewykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofertLub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie zwłaściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lubwstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakładuUbezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego alboinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniemskładek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentupotwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem wsprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu;e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert;
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyrokusądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniempodatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- wprzypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzającychdokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności(załącznik nr 19 do SIWZ);g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środkazapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 19do SIWZ);h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłatlokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatachlokalnych (załącznik nr 19 do SIWZ)i) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.3 a) SIWZ, wykonanych a wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresieostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy usługizostały wykonane należycie (załącznik nr 16 do SIWZ wykaz usług);j) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

informacją na temat ich uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowaniatymi osobami (załącznik nr 17 do SIWZ);k) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt. 9.1.3 b) SIWZdostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz zinformacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisanyzałącznik nr 18 do SIWZ).
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 zapisami wzoru umowy - zał. nr 2 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracownikówwyznaczonych do wykonania 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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 29/05/2018Czas lokalny: 09:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuwybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doudziału:Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 29/05/2018Czas 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: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:1. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy
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Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00PLN;3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowejinformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemuoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ).4. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 12 do SIWZ;2) Wypełniony i podpisany dokument JEDZ - załącznik nr 13 do SIWZ;3) Wyceniony i podpisany formularz cenowy- załącznik nr 1 do SIWZ4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr14 SIWZ (jeżeli dotyczy).5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałemkopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnymwykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lubkopii poświadczonej notarialnie.6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy wstosunku do treści oferty, w przypadkach określonych w pkt. 21.2. SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie 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:16/04/2018
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