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Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich
DZ.TI.341.46.2018
ul. Wilczak 17
Poznań
61-623
Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Kubicka
Tel.: +48 6477200
E-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Faks: +41 8201709
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdm.poznan.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdm.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zarządzanie drogami
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w
okresie od 16.10.2018 roku do 15.4.2019 roku
Numer referencyjny: DZ.341.TI.46.2018
II.1.2) Główny kod CPV
90600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi wg klasyfikacji
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
— usługi odśnieżania – 90620000-9,
— usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub
wiejskich oraz usługi powiązane – kod 90600000-3,
— usługi usuwania oblodzeń – kod 90630000-2,
— usługi sprzątania ulic – kod 90611000-3,
— usługi zamiatania ulic – kod 90612000-0,
— usługi transportu odpadów – kod 90512000-9.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum;
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
90612000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań Stare Miasto.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów
drogowych miasta Poznania w okresie od 16.10.2018 roku do 15.4.2019
roku – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie
zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść
podziemnych i kładek, miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania,
poboczy i terenów zieleni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.
2. Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach
administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie
z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm.).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów

Początek: 16/10/2018
Koniec: 15/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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 (szczegóły w pkt. V
SIWZ).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ;
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
90612000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań Stare Miasto-Północ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów
drogowych miasta Poznania w okresie od 16.10.2018 roku do 15.4.2019
roku – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie
zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść
podziemnych i kładek, miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania,
poboczy i terenów zieleni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.
2. Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach
administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie
z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 16/10/2018
Koniec: 15/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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 (szczegóły w pkt. V
SIWZ).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ;
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
90612000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań Nowe Miasto-Północ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów
drogowych miasta Poznania w okresie od 16.10.2018 roku do 15.4.2019
roku – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie
zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść
podziemnych i kładek, miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania,
poboczy i terenów zieleni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.
2. Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach
administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie
z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 16/10/2018
Koniec: 15/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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 (szczegóły w pkt. V
SIWZ).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
90612000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań Nowe Miasto-Południe.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów
drogowych miasta Poznania w okresie od 16.10.2018 roku do 15.4.2019
roku – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie
zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść
podziemnych i kładek, miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania,
poboczy i terenów zieleni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.
2. Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach
administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie
z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 16/10/2018
Koniec: 15/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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 (szczegóły w pkt. V
SIWZ).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 – Rejon V – Grunwald;
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
90612000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań – Grunwald;

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów
drogowych miasta Poznania w okresie od 16.10.2018 roku do 15.4.2019
roku – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie
zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść
podziemnych i kładek, miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania,
poboczy i terenów zieleni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.
2. Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach
administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie

z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 16/10/2018
Koniec: 15/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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 (szczegóły w pkt. V
SIWZ).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 – Rejon VI – Jeżyce
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
90612000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań – Jeżyce.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów
drogowych miasta Poznania w okresie od 16.10.2018 roku do 15.4.2019
roku – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie
zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść
podziemnych i kładek, miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania,
poboczy i terenów zieleni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.

2. Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach
administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie
z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 16/10/2018
Koniec: 15/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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 (szczegóły w pkt. V
SIWZ).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 – Rejon VII – Wilda
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
90612000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań – Wilda.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów
drogowych miasta Poznania w okresie od 16.10.2018 roku do 15.4.2019
roku – odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie

zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść
podziemnych i kładek, miejsc postojowych Strefy Płatnego Parkowania,
poboczy i terenów zieleni, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.
2. Zadanie objęte zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych w granicach
administracyjnych miasta Poznania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie
z postanowieniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 16/10/2018
Koniec: 15/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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 (szczegóły w pkt. V
SIWZ).

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że.
— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego
przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów
komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01,
— posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto
Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów 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 zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03
03.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
— posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj. wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie usługi
polegające na odśnieżaniu jezdni oraz chodników na terenie miejskim na
łączną kwotę minimum 500 000,00 PLN brutto,
— dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami
zapewniającymi niżej określoną minimalną wydajność:
— odśnieżanie i usuwanie śliskości na jezdniach – pługoposypywarki w
minimalnej ilości: pięć pojazdów w Rejonie I, po sześć pojazdów w
Rejonach II, III i IV; po osiem pojazdów w Rejonach V i VI oraz cztery
pojazdy w Rejonie VII, o ładowności zasobnika do soli zraszanej min. 4,0
Mg (urządzenie posypujące musi posiadać możliwość regulacji szerokości
posypywania jezdni, być przystosowane do posypywania asymetrycznego
oraz posiadać możliwość regulacji posypywania środków chemicznych z
wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m2 oraz materiałów
uszorstniających z wydatkiem jednostkowym od 60 do 150 g/m2,
natomiast pług czołowy musi posiadać funkcję regulacji kąta natarcia oraz
przestawienia na odgarnianie prawostronne lub lewostronne). Przynajmniej
po dwa pojazdy w Rejonach I, II, III i IV; po trzy pojazdy w Rejonach V i VI
oraz jeden pojazd w Rejonie VII muszą spełniać wymogi europejskiego
standardu emisji spalin EURO 5,
— oczyszczanie jezdni – zamiatarka do oczyszczania zgrubnego (jedna
maszyna na dowolną ilość Rejonów) oraz jedna zamiatarka uliczna do
oczyszczania wykończającego, gwarantujące oczyszczanie jezdni z
minimalną wydajnością 8 km w ciągu doby na każdym z Rejonów. Każda z
zamiatarek do oczyszczania wykończającego musi spełniać wymogi
europejskiego standardu emisji spalin EURO 5 oraz posiadać certyfikaty
pochłaniania pyłów zawieszonych PM10,
— mechaniczne odśnieżanie chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni
parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów drogowych – zespół
(w Rejonach I, IV, V i VI składający się z minimum trzech; w Rejonach II, III i
VII – z minimum dwóch) pojazdów wyposażonych w pług czołowy, każdy o
ciężarze całkowitym do 4,0 Mg, gwarantujący następującą wydajność
odśnieżania chodników w ciągu trzech godzin: w Rejonach I i VI – min. 210
000 m2; w Rejonach II, III, IV, V oraz VII – min. 160 000 m2,
— mechaniczne posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych,
powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów
drogowych – zespół (w Rejonach I, IV, V i VI składający się z minimum
trzech; w Rejonach II, III i VII – z minimum dwóch) pojazdów wyposażonych
w pług czołowy, każdy o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg, gwarantujący
wydajność pługowania chodników w ciągu trzech godzin: w Rejonach I i VI
– min. 210 000 m2; w Rejonach II, III, IV, V oraz VII – min. 160 000 m2,

— mechaniczne oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych,
powierzchni parkingów, MP SPP oraz innych utwardzonych pasów
drogowych z zanieczyszczeń – po dwie samobieżne zamiatarki
chodnikowe w każdym Rejonie, gwarantujące wydajność oczyszczania
powierzchni chodników na dobę: w Rejonach I i VI - min. 70 000 m2, w
Rejonie II, III, IV, V oraz VII - min. 55 000 m2. Każda z zamiatarek musi
spełniać wymogi europejskiego standardu emisji spalin EURO 5 oraz
posiadać certyfikaty pochłaniania pyłów zawieszonych PM10,
— sprzątanie i mycie przejść podziemnych, wind i kładek - specjalistyczne
urządzenie czyszcząco-myjące wysokociśnieniowe do posadzek
przemysłowych – minimum jedno urządzenie dla dowolnej ilości Rejonów,
— oczyszczanie wszystkich składników pasów drogowych - specjalistyczny
odkurzacz do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego – minimum
jedno urządzenie na każdy Rejon.
Uwaga:
Cd. wykazu w polu „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— opróżnianie koszy ulicznych – w Rejonach I, V, VI i VII minimum dwa, a
w pozostałych Rejonach minimum jeden samochód specjalistyczny
przystosowany do transportu odpadów o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg.
Każdy z pojazdów transportujących odpady z koszy musi spełniać wymogi
europejskiego standardu emisji spalin EURO 5,
— do wsparcia sprzętowego działań Pogotowia Czystości – polewarka
uliczna o pojemności minimum 6 m3 (jedna na dowolną ilość Rejonów)
oraz samochód ciężarowy wyposażony w podnośnik typu HDS o
ładowności minimum 5,0 Mg (jeden na dowolną ilość Rejonów),
— dysponuje bazą sprzętową na terenie miasta Poznania w odległości nie
większej niż 12 km od granicy Rejonu (na który Wykonawca składa ofertę),
z której wyjeżdżać będą pojazdy odśnieżające jezdnie i chodniki oraz
stanowiące wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.

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 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:
tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2018
Czas 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 ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/09/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623
Poznań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
06.2019.
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24
ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.
2. Zamawiający zgodnie. z uprawnieniem wynik. z art. 24 aa 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
postępowaniu.
3. 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 ich
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) informacji z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez
marszałków województw w zakresie transportu odpadów komunalnych o
kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01 (w przypadku wskazania przez
Wykonawcę dostępności przedmiotowego dokumentu w formie
elektronicznej pod wskazanym w formularzu ofertowym adresie,
Zamawiający samodzielnie pobierze go z bazy danych);
b) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto
Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20
03 01, 20 03 03 i 20 02 01;
c) decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów
zezwalającej na zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 03;
d) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt IX.1.2.b) SIWZ, wykonanych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy
usługi zostały wykonane należycie;
e) wykazu urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt IX.1.2. lit.
b) przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na które oferta jest składana,
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
f) dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1-6 oraz 9 i 10 (w terminie i na
zasadach określonych w SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. 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.
5. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2) Wyceniony i podpisany formularz cenowy (szczegóły w SIWZ)
3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli
dotyczy).
Wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
dokument JEDZ należy przesłać na wskazany w SIWZ adres poczty
elektronicznej w taki sposób, aby dokument dotarł do Zamawiającego
przed upływem termin składania ofert.
6. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości stanowiącej
sumę wadiów na poszczególne części zamówienia (Rejony), na które
składa ofertę.
Wadia dla poszczególnych części zamówienia (Rejonów) wynoszą:
− Część 1 – Rejon I – Stare Miasto-Centrum – 20 000,00 PLN;
− Część 2 – Rejon II – Stare Miasto-Północ – 15 000,00 PLN;
− Część 3 – Rejon III – Nowe Miasto-Północ – 15 000,00 PLN;
− Część 4 – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe – 15 000,00 PLN;
− Część 5 – Rejon V – Grunwald – 18 000,00 PLN;
− Część 6 – Rejon VI – Jeżyce – 20 000,00 PLN;
− Część 7 – Rejon VII – Wilda – 13 000,00 PLN.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy
w stosunku do treści oferty, zgodnie z pkt. 21.2 SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2018

