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2018/S 191-432131
Ogłoszenie o zamówieniu

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

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyZarząd Dróg MiejskichDZ.IP.341.103.2018ul. 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) Informacja o zamówieniu wspólnym
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:Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboruopłat w poznańskiej SPPNumer referencyjny: DZ.IP.341.103.2018
II.1.2) Główny kod CPV50000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4) Krótki opis:Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawnościtechnicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:Część I – utrzymanie w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych

poprzez zapewnienie właściwego zaplecza serwisowego oraz dostawy i montażupodzespołów automatów parkingowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.Część II – utrzymanie w stałej gotowości do pracy automatów parkingowychpoprzez zapewnienie zasilania oraz wymianę i dostawę papieru.
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
II.2.1) Nazwa:Utrzymanie w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych poprzezzapewnienie właściwego zaplecza serwisowego oraz dostawy i montażupodzespołów automatów parkingowychCzęść nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV50000000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415
II.2.4) Opis zamówienia:Część I zamówienia polega na utrzymaniu urządzeń poboru opłat (parkomaty)typu „Siemens-Sity5” w ilości 192 szt., „Siemens Sicuro 7” i Sity 7P w ilości łącznej232 szt. w stałej sprawności technicznej umożliwiającej obsługę parkującychkierowców (rozmieszczenie urządzeń obrazuje mapka stanowiąca załącznik nr 5do SIWZ).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do naprawy / Waga: 10Cena - Waga: 90
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż50 % wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresieczynności określonych w załączniku nr 2, 3 i 4 do SIWZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego.
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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

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

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Utrzymanie w stałej gotowości do pracy automatów parkingowych poprzezzapewnienie zasilania oraz wymianę i dostawę papieruCzęść nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV50000000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415
II.2.4) Opis zamówienia:Część II zamówienia polega na utrzymaniu urządzeń poboru opłat (parkomaty)typu „Siemens-Sity5” w ilości 192 szt., „Siemens Sicuro 7” i Sity 7P w ilości łącznej232 szt. w stałej gotowości do pracy umożliwiającej obsługę parkującychkierowców (rozmieszczenie urządzeń obrazuje mapka stanowiąca załącznik nr 5do SIWZ).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do naprawy / Waga: 10Cena - Waga: 90
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 01/01/2019Koniec: 31/12/2019Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż50 % wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego, w zakresieczynności określonych w załączniku nr 2, 3 i 4 do SIWZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego.
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 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
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunkiudziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.:— w przypadku ubiegania się o I część zamówienia, wykonał w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną usługę polegającą naserwisowaniu systemu składającego się minimum z 200 automatów parkingowychwspółpracujących z centrum kontroli i monitoringu poprzez system GSM/GPRS,obsługujących monety i karty elektroniczne,
— w przypadku ubiegania się o II część zamówienia, wykonał w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną usługę polegającą naserwisowaniu: parkomatów, biletomatów, terminali wjazdowych lub innychurządzeń wydających bilety, minimum 50 sztuk, w zakresie zasilania i wymianypapieru.b) dysponuje:— dla I części zamówienia co najmniej trzema osobami posiadającymi świadectwokwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasadstwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacjąurządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające dozajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacjiw zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dlaurządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kVi do dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu niewyższym niż 1 kV oraz ukończone szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń typu„Siemens Sity5”, „Siemens Sicuro7” i „Sity 7P”,— dla II części zamówienia co najmniej dwoma osobami posiadającymi świadectwokwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasadstwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacjąurządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacjiw zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dlaurządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kVoraz dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu niewyższym niż 1 kV.Dla każdej z części zamówienia zamawiający wymaga wskazania innych osób.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniawarunek, o którym mowa w:— pkt. 9.1.2 a) SIWZ zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniemwskazanego w niniejszym punkcie odpowiedniego doświadczenia zawodowego,— pkt 9.1.2 b) SIWZ zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia łącznie wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymiokreślone w niniejszym punkcie kwalifikacje.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 następujących
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oświadczeń lub dokumentów:a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24ust. 5 pkt. 1 Ustawy;b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, żewykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentupotwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;c) 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;d) 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;e) 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(wypełniony i podpisany załącznik nr 14 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środkazapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wypełniony ipodpisany załącznik nr 14 do SIWZ oświadczenia wykonawcy);
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłatlokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatachlokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - wypełniony i podpisany załącznik nr 14 doSIWZ oświadczenia wykonawcy);h) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 a) SIWZ, wykonanych, wokresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ichprzedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonanenależycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 12 do SIWZ wykaz usług);i) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz zinformacją na temat ich kwalifikacji oraz informacją o podstawie do dysponowaniatymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 13 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 ze wzorem umowy - załącznik 1A i 1B do SIWZ.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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 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 udziałuData: 12/11/2018Czas 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 ofertąOferta musi zachować ważność do: 10/01/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 12/11/2018Czas lokalny: 10:00Miejsce:Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej ZDM, przy ul. Wilczak 17, 61-623Poznań.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: takPrzewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:Październik 2019
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:1. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 6 do SIWZ;2) Wycenione zestawienie usług i części dla I części zamówienia - załącznik nr 2do SIWZ,3) Wycenione zestawienie jednorazowych usług i części dla części I zamówienia -załącznik nr 3 SIWZ,4) Wycenione zestawienie jednorazowych usług i części dla części II zamówienia -załącznik nr 4 SIWZ,5) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr8 SIWZ (jeżeli dotyczy).Wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokument JEDZ

- załącznik nr 7 do SIWZ należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej
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w taki sposób, aby dokument dotarł do Zamawiającego przed upływem terminskładania ofert.2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:— dla I Części zamówienia - 20 000,00 PLN,— dla II Części zamówienia – 5 000,00 PLN.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegająwykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.4. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawyPrawo 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.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy wstosunku do treści oferty, zgodnie z pkt. 21.2 SIWZ.6. 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.7. 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 9 do SIWZ).8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:— o których mowa w ppkt. 10.7.a-c SIWZ składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że:• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznelub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłattych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert);• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
— o którym mowa w ppkt. 10.7.d SIWZ składa informację z odpowiedniegorejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokumentwydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676

Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Zgodnie z ustawą Pzp
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:01/10/2018
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