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2019/S 111-272683
Ogłoszenie o zamówieniu

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

I.1) Nazwa i adresyZarząd Dróg Miejskichul. Wilczak 17Poznań61-623PolskaOsoba do kontaktów: Piotr MatejczukTel.: +48 6477200E-mail:zamowienia.publiczne@zdm.poznan.plFaks: +41 8201709Kod NUTS: PL415Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.poznan.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostępdo dokumentów zamówienia można uzyskaćbezpłatnie pod adresem:https://zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-powyzej-30-tysWięcej informacji można uzyskać podadresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu należy przesyłać drogąelektroniczną za pośrednictwem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspxOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu należy przesyłać na adrespodany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: zarządzanie drogami
I.5) Główny przedmiot działalności
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Sekcja II: Przedmiot
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasówdrogowych miasta Poznania w sezonie2019-2020Numer referencyjny: DZ.341.UI.51.2019
II.1.2) Główny kod CPV90600000
II.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4) Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest zimoweutrzymanie i oczyszczanie pasów drogowychmiasta Poznania w okresie od 16.10.2019roku do 15.4.2020 roku – odśnieżanie iusuwanie śliskości zimowej oraz uprzątaniezanieczyszczeń z jezdni, chodników i placówmiejskich, przejść podziemnych i kładek,miejsc postojowych Strefy PłatnegoParkowania, poboczy i terenów zieleni,opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: takOferty można składać w odniesieniu dowszystkich części

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon I – Stare Miasto-CentrumCzęść nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV9062000090630000906110009061200090512000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań - Stare Miasto-Centrum
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zimoweutrzymanie i oczyszczanie pasów drogowychmiasta Poznania w rejonie I - Stare MiastoCentrum,w okresie od 16 października 2019roku do 15 kwietnia 2020 roku – odśnieżaniei usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątaniezanieczyszczeń z jezdni, chodników i placówmiejskich, przejść podziemnych i kładek,
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miejsc postojowych Strefy PłatnegoParkowania, poboczy i terenów zieleni,opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.Granice rejonu określa mapa stanowiącazałącznik do SIWZ.Zadanie objęte zamówieniem jestwypełnieniem obowiązków związanych zutrzymaniem czystości i porządku na drogachpublicznych w granicach administracyjnychmiasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniemArt. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.).Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanienastępujących czynności, takich jak:— profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przedśliskością zimową,— usuwanie śliskości zimowej przyzastosowaniu odpowiednich (właściwych)dawek środków chemicznychI uszorstniających;— odpłużanie jezdni i chodników przyzastosowaniu pługów czołowychlemieszowych, zamontowanych na solarkach,piaskarkach, samochodach ciężarowych iciągnikach rolniczych,— odśnieżanie jezdni i chodników wtechnologii mechaniczno-ręcznej, tj.uzupełnienie odpłużenia mechanicznegoręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej wmiejscach niedostępnych dla pługów,— doczyszczanie ręczne z błotapośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowejjezdni w strefie wyznaczonych przejść dlapieszych,— uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciuśniegu i lodu,— usuwanie na bieżąco zmarzliny wokółwpustów ulicznych w celu spływu z jezdniwody powstającej z topniejącego śniegu,— stałe patrolowanie dróg objętych umową wcelu bieżącej oceny skutecznościpodejmowanych działań i zastosowanychtechnologii, korygowania tras przejazdupługosolarek i pługopiaskarek w przypadkuutraty przejezdności niektórych odcinkówdróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienielokalnej śliskości,— utrzymywanie stałego dyżurudyspozytorskiego pracującego w ruchuciągłym, stała obserwacja stanu pogody ianaliza danych ze stacji pogodowych i BiuraPrognoz IMiGW pod kątem podejmowanych
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działań,— likwidowanie śliskości na podjazdach przezręczne posypywanie środkami chemicznymi iuszorstniającymi – w przypadku utrudnionegoprzejazdu posypywarek spowodowanegozatłoczeniem ulic,— oczyszczanie jezdni z piasku i innychzanieczyszczeń,— zbieranie i pozbywanie się odpadówzgromadzonych w pasach drogowych wurządzeniach do tego przeznaczonychI utrzymanie tych urządzeń w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym itechnicznym;— uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząddrogi pobiera opłaty z tytułu postoju lubparkowania pojazdów samochodowych natakim chodniku bądź jego części,— uprzątanie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z placów oraz chodników(ścieżek rowerowych), jeżeli chodnikiTe nie leżą bezpośrednio przy granicynieruchomości przylegającej do pasadrogowego;— uprzątanie zanieczyszczeń z poboczy iterenów zieleni,— zapewnienie wsparcia sprzętowego, wsytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterzeawaryjnym.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowyramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 16/10/2019Koniec: 15/04/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części zamówieniaprzewiduje możliwość udzielenia zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości podstawowej danej części, wzakresie czynności określonych wszczegółowym OPZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dlazamówienia podstawowego, z zastrzeżeniemzmian terminów realizacji oraz cenjednostkowych.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogówelektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programufinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie
II.2.14) Informacje dodatkoweW przypadku składania oferty na rejon I -Stare Miasto-Centrum, Zamawiający wymagawniesienia wadium w wysokości 22 000,00PLN.Szczegółowe informacje dot. sposobuwnoszenia wadium określają postanowieniaSIWZ.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany downiesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy w wysokości 5 % całkowitejceny podanej w ofercie.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon II – Stare Miasto-PółnocCzęść nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV9062000090630000906110009061200090512000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań - Stare Miasto-Północ
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zimoweutrzymanie i oczyszczanie pasów drogowychmiasta Poznania w rejonie II - Stare MiastoPółnoc,w okresie od 16 października 2019roku do 15 kwietnia 2020 roku – odśnieżaniei usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątaniezanieczyszczeń z jezdni, chodników i placówmiejskich, przejść podziemnych i kładek,miejsc postojowych Strefy PłatnegoParkowania, poboczy i terenów zieleni,opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.Granice rejonu określa mapa stanowiącazałącznik do SIWZ.Zadanie objęte zamówieniem jestwypełnieniem obowiązków związanych z
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utrzymaniem czystości i porządku na drogachpublicznych w granicach administracyjnychmiasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniemArt. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.).Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanienastępujących czynności, takich jak:— profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przedśliskością zimową,— usuwanie śliskości zimowej przyzastosowaniu odpowiednich (właściwych)dawek środków chemicznychI uszorstniających;— odpłużanie jezdni i chodników przyzastosowaniu pługów czołowychlemieszowych, zamontowanych na solarkach,piaskarkach, samochodach ciężarowych iciągnikach rolniczych,— odśnieżanie jezdni i chodników wtechnologii mechaniczno-ręcznej, tj.uzupełnienie odpłużenia mechanicznegoręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej wmiejscach niedostępnych dla pługów,— doczyszczanie ręczne z błotapośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowejjezdni w strefie wyznaczonych przejść dlapieszych,— uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciuśniegu i lodu,— usuwanie na bieżąco zmarzliny wokółwpustów ulicznych w celu spływu z jezdniwody powstającej z topniejącego śniegu,— stałe patrolowanie dróg objętych umową wcelu bieżącej oceny skutecznościpodejmowanych działań i zastosowanychtechnologii, korygowania tras przejazdupługosolarek i pługopiaskarek w przypadkuutraty przejezdności niektórych odcinkówdróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienielokalnej śliskości,— utrzymywanie stałego dyżurudyspozytorskiego pracującego w ruchuciągłym, stała obserwacja stanu pogody ianaliza danych ze stacji pogodowych i BiuraPrognoz IMiGW pod kątem podejmowanychdziałań,— likwidowanie śliskości na podjazdach przezręczne posypywanie środkami chemicznymi iuszorstniającymi – w przypadku utrudnionegoprzejazdu posypywarek spowodowanegozatłoczeniem ulic,— oczyszczanie jezdni z piasku i innych
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zanieczyszczeń,— zbieranie i pozbywanie się odpadówzgromadzonych w pasach drogowych wurządzeniach do tego przeznaczonychI utrzymanie tych urządzeń w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym itechnicznym;— uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząddrogi pobiera opłaty z tytułu postoju lubparkowania pojazdów samochodowych natakim chodniku bądź jego części,— uprzątanie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z placów oraz chodników(ścieżek rowerowych), jeżeli chodnikiTe nie leżą bezpośrednio przy granicynieruchomości przylegającej do pasadrogowego;— uprzątanie zanieczyszczeń z poboczy iterenów zieleni,— zapewnienie wsparcia sprzętowego, wsytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterzeawaryjnym.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowyramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 16/10/2019Koniec: 15/04/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części zamówieniaprzewiduje możliwość udzielenia zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości podstawowej danej części, wzakresie czynności określonych wszczegółowym OPZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dlazamówienia podstawowego, z zastrzeżeniemzmian terminów realizacji oraz cenjednostkowych.
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 katalogówelektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programufinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie
II.2.14) Informacje dodatkoweW przypadku składania oferty na rejon II -Stare Miasto-Północ, Zamawiający wymagawniesienia wadium w wysokości 17.000,00 zł.Szczegółowe informacje dot. sposobuwnoszenia wadium określają postanowieniaSIWZ.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany downiesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy w wysokości 5 % całkowitejceny podanej w ofercie.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon III – Nowe Miasto-PółnocCzęść nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV9062000090630000906110009061200090512000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań - Nowe Miasto-Północ
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zimoweutrzymanie i oczyszczanie pasów drogowychmiasta Poznania w rejonie III - Nowe Miasto-Północ,w okresie od 16 października 2019roku do 15 kwietnia 2020 roku – odśnieżaniei usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątaniezanieczyszczeń z jezdni, chodników i placówmiejskich, przejść podziemnych i kładek,miejsc postojowych Strefy PłatnegoParkowania, poboczy i terenów zieleni,opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.Granice rejonu określa mapa stanowiącazałącznik do SIWZ.Zadanie objęte zamówieniem jestwypełnieniem obowiązków związanych zutrzymaniem czystości i porządku na drogachpublicznych w granicach administracyjnychmiasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniemArt. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.).
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Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanienastępujących czynności, takich jak:— profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przedśliskością zimową,— usuwanie śliskości zimowej przyzastosowaniu odpowiednich (właściwych)dawek środków chemicznychI uszorstniających;— odpłużanie jezdni i chodników przyzastosowaniu pługów czołowychlemieszowych, zamontowanych na solarkach,piaskarkach, samochodach ciężarowych iciągnikach rolniczych,— odśnieżanie jezdni i chodników wtechnologii mechaniczno-ręcznej, tj.uzupełnienie odpłużenia mechanicznegoręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej wmiejscach niedostępnych dla pługów,— doczyszczanie ręczne z błotapośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowejjezdni w strefie wyznaczonych przejść dlapieszych,— uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciuśniegu i lodu,— usuwanie na bieżąco zmarzliny wokółwpustów ulicznych w celu spływu z jezdniwody powstającej z topniejącego śniegu,— stałe patrolowanie dróg objętych umową wcelu bieżącej oceny skutecznościpodejmowanych działań i zastosowanychtechnologii, korygowania tras przejazdupługosolarek i pługopiaskarek w przypadkuutraty przejezdności niektórych odcinkówdróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienielokalnej śliskości,— utrzymywanie stałego dyżurudyspozytorskiego pracującego w ruchuciągłym, stała obserwacja stanu pogody ianaliza danych ze stacji pogodowych i BiuraPrognoz IMiGW pod kątem podejmowanychdziałań,— likwidowanie śliskości na podjazdach przezręczne posypywanie środkami chemicznymi iuszorstniającymi – w przypadku utrudnionegoprzejazdu posypywarek spowodowanegozatłoczeniem ulic,— oczyszczanie jezdni z piasku i innychzanieczyszczeń,— zbieranie i pozbywanie się odpadówzgromadzonych w pasach drogowych wurządzeniach do tego przeznaczonychI utrzymanie tych urządzeń w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym itechnicznym;— uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
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zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząddrogi pobiera opłaty z tytułu postoju lubparkowania pojazdów samochodowych natakim chodniku bądź jego części,— uprzątanie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z placów oraz chodników(ścieżek rowerowych), jeżeli chodnikiTe nie leżą bezpośrednio przy granicynieruchomości przylegającej do pasadrogowego;— uprzątanie zanieczyszczeń z poboczy iterenów zieleni,— zapewnienie wsparcia sprzętowego, wsytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterzeawaryjnym.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowyramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 16/10/2019Koniec: 15/04/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części zamówieniaprzewiduje możliwość udzielenia zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości podstawowej danej części, wzakresie czynności określonych wszczegółowym OPZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dlazamówienia podstawowego, z zastrzeżeniemzmian terminów realizacji oraz cenjednostkowych.
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 katalogówelektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programufinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie
II.2.14) Informacje dodatkoweW przypadku składania oferty na rejon III -Nowe Miasto-Północ, Zamawiający wymagawniesienia wadium w wysokości 17.000,00 zł.
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Szczegółowe informacje dot. sposobuwnoszenia wadium określają postanowieniaSIWZ.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany downiesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy w wysokości 5 % całkowitejceny podanej w ofercie.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Rejon IV – Nowe Miasto-PołudnieCzęść nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV9062000090630000906110009061200090512000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań - Nowe Miasto-Południe
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zimoweutrzymanie i oczyszczanie pasów drogowychmiasta Poznania w rejonie IV - Nowe Miasto-Południe,w okresie od 16 października 2019roku do 15 kwietnia 2020 roku – odśnieżaniei usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątaniezanieczyszczeń z jezdni, chodników i placówmiejskich, przejść podziemnych i kładek,miejsc postojowych Strefy PłatnegoParkowania, poboczy i terenów zieleni,opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.Granice rejonu określa mapa stanowiącazałącznik do SIWZ.Zadanie objęte zamówieniem jestwypełnieniem obowiązków związanych zutrzymaniem czystości i porządku na drogachpublicznych w granicach administracyjnychmiasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniemArt. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.).Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanienastępujących czynności, takich jak:— profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przedśliskością zimową,— usuwanie śliskości zimowej przyzastosowaniu odpowiednich (właściwych)dawek środków chemicznychI uszorstniających;
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— odpłużanie jezdni i chodników przyzastosowaniu pługów czołowychlemieszowych, zamontowanych na solarkach,piaskarkach, samochodach ciężarowych iciągnikach rolniczych,— odśnieżanie jezdni i chodników wtechnologii mechaniczno-ręcznej, tj.uzupełnienie odpłużenia mechanicznegoręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej wmiejscach niedostępnych dla pługów,— doczyszczanie ręczne z błotapośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowejjezdni w strefie wyznaczonych przejść dlapieszych,— uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciuśniegu i lodu,— usuwanie na bieżąco zmarzliny wokółwpustów ulicznych w celu spływu z jezdniwody powstającej z topniejącego śniegu,— stałe patrolowanie dróg objętych umową wcelu bieżącej oceny skutecznościpodejmowanych działań i zastosowanychtechnologii, korygowania tras przejazdupługosolarek i pługopiaskarek w przypadkuutraty przejezdności niektórych odcinkówdróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienielokalnej śliskości,— utrzymywanie stałego dyżurudyspozytorskiego pracującego w ruchuciągłym, stała obserwacja stanu pogody ianaliza danych ze stacji pogodowych i BiuraPrognoz IMiGW pod kątem podejmowanychdziałań,— likwidowanie śliskości na podjazdach przezręczne posypywanie środkami chemicznymi iuszorstniającymi – w przypadku utrudnionegoprzejazdu posypywarek spowodowanegozatłoczeniem ulic,— oczyszczanie jezdni z piasku i innychzanieczyszczeń,— zbieranie i pozbywanie się odpadówzgromadzonych w pasach drogowych wurządzeniach do tego przeznaczonychI utrzymanie tych urządzeń w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym itechnicznym;— uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząddrogi pobiera opłaty z tytułu postoju lubparkowania pojazdów samochodowych natakim chodniku bądź jego części,— uprzątanie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z placów oraz chodników(ścieżek rowerowych), jeżeli chodnikiTe nie leżą bezpośrednio przy granicy
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nieruchomości przylegającej do pasadrogowego;— uprzątanie zanieczyszczeń z poboczy iterenów zieleni,— zapewnienie wsparcia sprzętowego, wsytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterzeawaryjnym.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowyramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 16/10/2019Koniec: 15/04/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części zamówieniaprzewiduje możliwość udzielenia zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości podstawowej danej części, wzakresie czynności określonych wszczegółowym OPZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dlazamówienia podstawowego, z zastrzeżeniemzmian terminów realizacji oraz cenjednostkowych.
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 katalogówelektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programufinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie
II.2.14) Informacje dodatkoweW przypadku składania oferty na rejon IV -Nowe Miasto-Południe, Zamawiający wymagawniesienia wadium w wysokości 17.000,00 zł.Szczegółowe informacje dot. sposobuwnoszenia wadium określają postanowieniaSIWZ.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany downiesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy w wysokości 5 % całkowitejceny podanej w ofercie.
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II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon V - GrunwaldCzęść nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV9062000090630000906110009061200090512000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań - Grunwald
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zimoweutrzymanie i oczyszczanie pasów drogowychmiasta Poznania w rejonie V - Grunwald,wokresie od 16 października 2019 roku do 15kwietnia 2020 roku – odśnieżanie i usuwanieśliskości zimowej oraz uprzątaniezanieczyszczeń z jezdni, chodników i placówmiejskich, przejść podziemnych i kładek,miejsc postojowych Strefy PłatnegoParkowania, poboczy i terenów zieleni,opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.Granice rejonu określa mapa stanowiącazałącznik do SIWZ.Zadanie objęte zamówieniem jestwypełnieniem obowiązków związanych zutrzymaniem czystości i porządku na drogachpublicznych w granicach administracyjnychmiasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniemArt. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.).Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanienastępujących czynności, takich jak:— profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przedśliskością zimową,— usuwanie śliskości zimowej przyzastosowaniu odpowiednich (właściwych)dawek środków chemicznychI uszorstniających;— odpłużanie jezdni i chodników przyzastosowaniu pługów czołowychlemieszowych, zamontowanych na solarkach,piaskarkach, samochodach ciężarowych iciągnikach rolniczych,— odśnieżanie jezdni i chodników wtechnologii mechaniczno-ręcznej, tj.uzupełnienie odpłużenia mechanicznego
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ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej wmiejscach niedostępnych dla pługów,— doczyszczanie ręczne z błotapośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowejjezdni w strefie wyznaczonych przejść dlapieszych,— uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciuśniegu i lodu,— usuwanie na bieżąco zmarzliny wokółwpustów ulicznych w celu spływu z jezdniwody powstającej z topniejącego śniegu,— stałe patrolowanie dróg objętych umową wcelu bieżącej oceny skutecznościpodejmowanych działań i zastosowanychtechnologii, korygowania tras przejazdupługosolarek i pługopiaskarek w przypadkuutraty przejezdności niektórych odcinkówdróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienielokalnej śliskości,— utrzymywanie stałego dyżurudyspozytorskiego pracującego w ruchuciągłym, stała obserwacja stanu pogody ianaliza danych ze stacji pogodowych i BiuraPrognoz IMiGW pod kątem podejmowanychdziałań,— likwidowanie śliskości na podjazdach przezręczne posypywanie środkami chemicznymi iuszorstniającymi – w przypadku utrudnionegoprzejazdu posypywarek spowodowanegozatłoczeniem ulic,— oczyszczanie jezdni z piasku i innychzanieczyszczeń,— zbieranie i pozbywanie się odpadówzgromadzonych w pasach drogowych wurządzeniach do tego przeznaczonychI utrzymanie tych urządzeń w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym itechnicznym;— uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząddrogi pobiera opłaty z tytułu postoju lubparkowania pojazdów samochodowych natakim chodniku bądź jego części,— uprzątanie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z placów oraz chodników(ścieżek rowerowych), jeżeli chodnikiTe nie leżą bezpośrednio przy granicynieruchomości przylegającej do pasadrogowego;— uprzątanie zanieczyszczeń z poboczy iterenów zieleni,— zapewnienie wsparcia sprzętowego, wsytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterzeawaryjnym.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowyramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 16/10/2019Koniec: 15/04/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części zamówieniaprzewiduje możliwość udzielenia zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości podstawowej danej części, wzakresie czynności określonych wszczegółowym OPZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dlazamówienia podstawowego, z zastrzeżeniemzmian terminów realizacji oraz cenjednostkowych.
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 katalogówelektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programufinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie
II.2.14) Informacje dodatkoweW przypadku składania oferty na rejon V -Grunwald, Zamawiający wymaga wniesieniawadium w wysokości 20.000,00 zł.Szczegółowe informacje dot. sposobuwnoszenia wadium określają postanowieniaSIWZ.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany downiesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy w wysokości 5 % całkowitejceny podanej w ofercie.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon VI - JeżyceCzęść nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV9062000090630000
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906110009061200090512000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań - Jeżyce
II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zimoweutrzymanie i oczyszczanie pasów drogowychmiasta Poznania w rejonie VI - Jeżyce,wokresie od 16 października 2019 roku do 15kwietnia 2020 roku – odśnieżanie i usuwanieśliskości zimowej oraz uprzątaniezanieczyszczeń z jezdni, chodników i placówmiejskich, przejść podziemnych i kładek,miejsc postojowych Strefy PłatnegoParkowania, poboczy i terenów zieleni,opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.Granice rejonu określa mapa stanowiącazałącznik do SIWZ.Zadanie objęte zamówieniem jestwypełnieniem obowiązków związanych zutrzymaniem czystości i porządku na drogachpublicznych w granicach administracyjnychmiasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniemArt. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.).Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanienastępujących czynności, takich jak:— profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przedśliskością zimową,— usuwanie śliskości zimowej przyzastosowaniu odpowiednich (właściwych)dawek środków chemicznychI uszorstniających;— odpłużanie jezdni i chodników przyzastosowaniu pługów czołowychlemieszowych, zamontowanych na solarkach,piaskarkach, samochodach ciężarowych iciągnikach rolniczych,— odśnieżanie jezdni i chodników wtechnologii mechaniczno-ręcznej, tj.uzupełnienie odpłużenia mechanicznegoręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej wmiejscach niedostępnych dla pługów,— doczyszczanie ręczne z błotapośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowejjezdni w strefie wyznaczonych przejść dlapieszych,— uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciu
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śniegu i lodu,— usuwanie na bieżąco zmarzliny wokółwpustów ulicznych w celu spływu z jezdniwody powstającej z topniejącego śniegu,— stałe patrolowanie dróg objętych umową wcelu bieżącej oceny skutecznościpodejmowanych działań i zastosowanychtechnologii, korygowania tras przejazdupługosolarek i pługopiaskarek w przypadkuutraty przejezdności niektórych odcinkówdróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienielokalnej śliskości,— utrzymywanie stałego dyżurudyspozytorskiego pracującego w ruchuciągłym, stała obserwacja stanu pogody ianaliza danych ze stacji pogodowych i BiuraPrognoz IMiGW pod kątem podejmowanychdziałań,— likwidowanie śliskości na podjazdach przezręczne posypywanie środkami chemicznymi iuszorstniającymi – w przypadku utrudnionegoprzejazdu posypywarek spowodowanegozatłoczeniem ulic,— oczyszczanie jezdni z piasku i innychzanieczyszczeń,— zbieranie i pozbywanie się odpadówzgromadzonych w pasach drogowych wurządzeniach do tego przeznaczonychI utrzymanie tych urządzeń w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym itechnicznym;— uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząddrogi pobiera opłaty z tytułu postoju lubparkowania pojazdów samochodowych natakim chodniku bądź jego części,— uprzątanie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z placów oraz chodników(ścieżek rowerowych), jeżeli chodnikiTe nie leżą bezpośrednio przy granicynieruchomości przylegającej do pasadrogowego;— uprzątanie zanieczyszczeń z poboczy iterenów zieleni,— zapewnienie wsparcia sprzętowego, wsytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterzeawaryjnym.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowyramowej lub dynamicznego systemuzakupów
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Początek: 16/10/2019Koniec: 15/04/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części zamówieniaprzewiduje możliwość udzielenia zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości podstawowej danej części, wzakresie czynności określonych wszczegółowym OPZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dlazamówienia podstawowego, z zastrzeżeniemzmian terminów realizacji oraz cenjednostkowych.
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 katalogówelektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programufinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie
II.2.14) Informacje dodatkoweW przypadku składania oferty na rejon VI -Jeżyce, Zamawiający wymaga wniesieniawadium w wysokości 25.000,00 zł.Szczegółowe informacje dot. sposobuwnoszenia wadium określają postanowieniaSIWZ.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany downiesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy w wysokości 5 % całkowitejceny podanej w ofercie.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Rejon VII - WildaCzęść nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV9062000090630000906110009061200090512000
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL415Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miasto Poznań - WIlda
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II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zimoweutrzymanie i oczyszczanie pasów drogowychmiasta Poznania w rejonie VII - Wilda,wokresie od 16 października 2019 roku do 15kwietnia 2020 roku – odśnieżanie i usuwanieśliskości zimowej oraz uprzątaniezanieczyszczeń z jezdni, chodników i placówmiejskich, przejść podziemnych i kładek,miejsc postojowych Strefy PłatnegoParkowania, poboczy i terenów zieleni,opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych.Granice rejonu określa mapa stanowiącazałącznik do SIWZ.Zadanie objęte zamówieniem jestwypełnieniem obowiązków związanych zutrzymaniem czystości i porządku na drogachpublicznych w granicach administracyjnychmiasta Poznania, nałożonych naZamawiającego zgodnie z postanowieniemArt. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku wgminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.).Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanienastępujących czynności, takich jak:— profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przedśliskością zimową,— usuwanie śliskości zimowej przyzastosowaniu odpowiednich (właściwych)dawek środków chemicznychI uszorstniających;— odpłużanie jezdni i chodników przyzastosowaniu pługów czołowychlemieszowych, zamontowanych na solarkach,piaskarkach, samochodach ciężarowych iciągnikach rolniczych,— odśnieżanie jezdni i chodników wtechnologii mechaniczno-ręcznej, tj.uzupełnienie odpłużenia mechanicznegoręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej wmiejscach niedostępnych dla pługów,— doczyszczanie ręczne z błotapośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowejjezdni w strefie wyznaczonych przejść dlapieszych,— uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciuśniegu i lodu,— usuwanie na bieżąco zmarzliny wokółwpustów ulicznych w celu spływu z jezdniwody powstającej z topniejącego śniegu,— stałe patrolowanie dróg objętych umową wcelu bieżącej oceny skutecznościpodejmowanych działań i zastosowanychtechnologii, korygowania tras przejazdu
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pługosolarek i pługopiaskarek w przypadkuutraty przejezdności niektórych odcinkówdróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienielokalnej śliskości,— utrzymywanie stałego dyżurudyspozytorskiego pracującego w ruchuciągłym, stała obserwacja stanu pogody ianaliza danych ze stacji pogodowych i BiuraPrognoz IMiGW pod kątem podejmowanychdziałań,— likwidowanie śliskości na podjazdach przezręczne posypywanie środkami chemicznymi iuszorstniającymi – w przypadku utrudnionegoprzejazdu posypywarek spowodowanegozatłoczeniem ulic,— oczyszczanie jezdni z piasku i innychzanieczyszczeń,— zbieranie i pozbywanie się odpadówzgromadzonych w pasach drogowych wurządzeniach do tego przeznaczonychI utrzymanie tych urządzeń w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym itechnicznym;— uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząddrogi pobiera opłaty z tytułu postoju lubparkowania pojazdów samochodowych natakim chodniku bądź jego części,— uprzątanie błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z placów oraz chodników(ścieżek rowerowych), jeżeli chodnikiTe nie leżą bezpośrednio przy granicynieruchomości przylegającej do pasadrogowego;— uprzątanie zanieczyszczeń z poboczy iterenów zieleni,— zapewnienie wsparcia sprzętowego, wsytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterzeawaryjnym.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowyramowej lub dynamicznego systemuzakupówPoczątek: 16/10/2019Koniec: 15/04/2020Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:takOpis wznowień:Zamawiający dla każdej z części zamówieniaprzewiduje możliwość udzielenia zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym,ekonomicznym, finansowym i technicznym

Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości podstawowej danej części, wzakresie czynności określonych wszczegółowym OPZ i im podobnych nawarunkach wynikających z umowy dlazamówienia podstawowego, z zastrzeżeniemzmian terminów realizacji oraz cenjednostkowych.
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 katalogówelektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programufinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie
II.2.14) Informacje dodatkoweW przypadku składania oferty na rejon VII -Wilda, Zamawiający wymaga wniesieniawadium w wysokości 15.000,00 zł.Szczegółowe informacje dot. sposobuwnoszenia wadium określają postanowieniaSIWZ.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany downiesienia zabezpieczenia należytegowykonania umowy w wysokości 5 % całkowitejceny podanej w ofercie.

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalnościzawodowej, w tym wymogi związane zwpisem do rejestru zawodowego lubhandlowegoWykaz i krótki opis warunków:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:A1) posiada wpis do rejestru podmiotówwprowadzających produkty, produkty wopakowaniach i gospodarujących odpadamiprowadzonego przez marszałkówwojewództw w zakresie transportu odpadówkomunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i20 02 01;A2) posiada zaświadczenie o wpisie dorejestru działalności regulowanej,prowadzonego przez Zarząd ZwiązkuMiędzygminnego „Gospodarka OdpadamiAglomeracji Poznańskiej”, w zakresieodbierania odpadów komunalnych od

Usługi - 272683-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:272683-201...

22 z 29 2019-06-12, 09:12



właścicieli nieruchomości na terenie gminyMiasto Poznań, potwierdzające odbieranieodpadów komunalnych o kodach: 20 03 01,20 03 03 i 20 02 01;A3) posiada decyzję starosty właściwego zewzględu na miejsce zbierania odpadówzezwalającą na zbieranie odpadówkomunalnych o kodach 20 03 01 oraz 20 0303.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacjezawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:B1) posiada odpowiednie doświadczeniezawodowe tj. wykonał w okresie ostatnichtrzech lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, należycieusługę/usługi polegającą/ceNa zimowym utrzymaniu jezdni orazchodników na terenie miejskim na łącznąkwotę minimum 500 000,00 zł brutto;B2) dysponuje niezbędnymi do wykonaniazamówienia urządzeniami i zasobami,zapewniającymi niżej określone cechy, w tymminimalną wydajność:— odśnieżanie i usuwanie śliskości najezdniach – pługoposypywarki w minimalnejilości: pięć pojazdów w Rejonie I, po sześćpojazdów w Rejonach II, III i IV; po osiempojazdów w Rejonach V i VI oraz czterypojazdy w Rejonie VII, o ładowności zasobnikado soli zraszanej min. 4,0 Mg.Urządzenia posypujące muszą posiadaćmożliwość regulacji szerokości posypywaniajezdni, być przystosowane do posypywaniaasymetrycznego oraz posiadać możliwośćregulacji posypywania środków chemicznychz wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m2oraz materiałów uszorstniających zwydatkiem jednostkowym od 60 do 150g/m2.Pług czołowy musi posiadać funkcję regulacjikąta natarcia oraz przestawienia naodgarnianie prawostronne lub lewostronne).Przynajmniej po trzy pojazdy w Rejonach I, II,III i IV; po cztery pojazdy w Rejonach V i VIoraz dwa pojazdy w Rejonie VII musząspełniać wymogi europejskiego standarduemisji spalin EURO 5.— oczyszczanie jezdni – zamiatarka dooczyszczania zgrubnego (jezdna maszyna nadowolną ilość Rejonów) oraz jedna zamiatarka
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uliczna do oczyszczania wykończającego,gwarantujące oczyszczanie jezdni zminimalną wydajnością 8 km w ciągu doby nakażdym z Rejonów.Każda z zamiatarek do oczyszczaniawykończającego musi spełniać wymogieuropejskiego standardu emisji spalin EURO 5oraz posiadać certyfikaty pochłaniania pyłówzawieszonych PM10;— mechaniczne odśnieżanie chodników,ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów,MP SPP oraz innych utwardzonych pasówdrogowych – zespół (w Rejonach I, IV, V i VIskładający się z minimum trzech; w RejonachII, III i VII – z minimum dwóch) pojazdówwyposażonych w pług czołowy, każdy ociężarze całkowitym do 4,0 Mg, gwarantującynastępującą wydajność odśnieżaniachodników w ciągu trzech godzin: w RejonachI i VI – min. 220 tys. m2; w Rejonach II, III, IV,V oraz VII – min. 160 tys. m2,— mechaniczne posypywanie piaskiemchodników, ścieżek rowerowych, powierzchniparkingów, MP SPP oraz innych utwardzonychpasów drogowych – zespół (w Rejonach I, IV,V i VI składający się z minimum trzech; wRejonach II, III i VII – z minimum dwóch)pojazdów wyposażonych w pług czołowy,każdy o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg,gwarantujący wydajność pługowaniachodników w ciągu trzech godzin: w RejonachI i VI – min. 220 tys. m2; w Rejonach II, III, IV,V oraz VII – min. 160 tys. m2,— mechaniczne oczyszczanie chodników,ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów,MP SPP oraz innych utwardzonych pasówdrogowych z zanieczyszczeń – po dwiesamobieżne zamiatarki chodnikowe wkażdym Rejonie, gwarantujące wydajnośćoczyszczania powierzchni chodników nadobę: w Rejonach I i VI - min. 75 tys. m2, wRejonie II, III, IV, V oraz VII - min. 55 tys. m2.Każda z zamiatarek musi spełniać wymogieuropejskiego standardu emisji spalin EURO 5oraz posiadać certyfikaty pochłaniania pyłówzawieszonych PM10.— sprzątanie i mycie przejść podziemnych,wind i kładek - specjalistyczne urządzenieczyszcząco-myjące wysokociśnieniowe doposadzek przemysłowych – minimum jednourządzenie dla dowolnej ilości Rejonów,— oczyszczanie wszystkich składników pasówdrogowych - specjalistyczny odkurzacz dozasysania odchodów pochodzeniazwierzęcego – minimum jedno urządzenie na
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każdy Rejon.UWAGA:Cd. wykazu w polu "Minimalny poziomewentualnie wymaganych standardów".Minimalny poziom ewentualnie wymaganychstandardów:— opróżnianie koszy ulicznych – w RejonachI, V, VI i VII minimum dwa, a w pozostałychRejonach minimum jeden samochódspecjalistyczny przystosowany do transportuodpadów o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg.Każdy z pojazdów transportujących odpady zkoszy musi spełniać wymogi europejskiegostandardu emisji spalin EURO 5;— wsparcie sprzętowe działań PogotowiaCzystości – polewarka uliczna o pojemnościminimum 6 m  (jedna na dowolną ilośćRejonów), samochód ciężarowy wyposażony wpodnośnik typu HDS o ładowności minimum5,0 Mg (jeden na dowolną ilość Rejonów) orazładowarkę kołową samojezdną o pojemnościłyżki min. 0,6 m  (jedną na dowolną ilośćRejonów),— patrolowanie ulic miasta Poznania –samochód osobowy przystosowany doprzewozu minimum trzech osób(maksymalnie jeden na każdy z Rejonów),— dysponuje bazą sprzętową na tereniemiasta Poznania w odległości nie większej niż12 km od granicy Rejonu (na któryWykonawca składa ofertę), z której wyjeżdżaćbędą pojazdy odśnieżające jezdnie i chodnikioraz stanowiące wsparcie sprzętowe działańPogotowia Czystości.Uwaga: Zamawiający nie dopuszczamożliwości wykorzystania tego samegourządzenia przy realizacji usługi w różnychrejonach objętych zamówieniem, z wyjątkiemzamiatarki do oczyszczania zgrubnego,odkurzacza do zasysania odchodówpochodzenia zwierzęcego, polewarki ulicznejoraz samochodu wyposażonego w podnośniktypu HDS. Wykonawca zobowiązany jest dowykazania posiadania oddzielnych urządzeńdla każdej z części zamówienia, o które sięubiega, z wyjątkiem pojazdów i urządzeniawskazanych powyżej.

3

3

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, stanowiącymzałącznik nr 2 do SIWZ.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.2.3) Informacje na temat pracownikówodpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lubdynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofertpodczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawiezamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem wsprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotyczącaprzedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków odopuszczenie do udziałuData: 22/07/2019Czas lokalny: 08:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń doskładania ofert lub do udziału wybranymkandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać ofertylub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będziezwiązany ofertąOferta musi zachować ważność do:19/09/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 22/07/2019Czas lokalny: 14:00Miejsce:Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskichprzy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, POLSKA

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterzezamówieniaJest to zamówienie o charakterzepowtarzającym się: takPrzewidywany termin publikacji kolejnychogłoszeń:Czerwiec 2020
VI.2) Informacje na temat procesówelektronicznychAkceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniuna podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawyoraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 Ustawy.2.Zamawiający zgodnie. z uprawnieniemwynikającym z art. 24aa ust.1 ustawy Prawozamówień publicznych, najpierw dokonaoceny ofert a następnie zbada czyWykonawca, którego oferta została ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.3.Zamawiający przed udzieleniemzamówienia, wezwie wykonawcę, któregooferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, do złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów:a) odpisu z właściwego rejestru lub zcentralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej,b) zaświadczenia potwierdzającego, żewykonawca nie zalega z opłacaniempodatków,c) zaświadczenia, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne,d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 Ustawy,e) oświadczenia wykonawcy o braku podstawdo wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1pkt 15 i 22 ustawy Pzp,f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu zopłacaniem podatków i opłat lokalnych,g) informacji z rejestru podmiotówwprowadzających produkty, produkty wopakowaniach i gospodarujących odpadamiprowadzonego przez marszałkówwojewództw w zakresie transportu odpadówkomunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i20 02 01,h) zaświadczenia o wpisie do rejestrudziałalności regulowanej, prowadzonegoprzez Zarząd Związku Międzygminnego„Gospodarka Odpadami AglomeracjiPoznańskiej”, w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości naterenie gminy Miasto Poznań, potwierdzająceodbieranie odpadów komunalnych o kodach:20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01,i) decyzji starosty właściwego ze względu namiejsce zbierania odpadów zezwalającej nazbieranie odpadów komunalnych o kodach 2003 01 i 20 03 03,
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j) wykazu usług, w zakresie określonym wsekcji III.1.3 lit. b1) ogłoszenia,k) wykazu urządzeń technicznych w zakresieokreślonym w sekcji III.1.3 lit. b2) ogłoszenia,przy uwzględnieniu ilości Rejonów, na któreoferta jest składana,l) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa pod lit. a), b),c), d), składa dokumenty, o których mowa w§7 ust. 1 pkt 1 pkkt 1 i 2 RozporządzeniaMinistra Rozwoju z dn. 26.07.2016 r. wsprawie rodzajów dokumentów, jakich możeżądać zamawiający od wykonawcy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.) - stosownie dowymagań stawianych w niniejszympostępowaniu wykonawcom mającychsiedzibę lub miejsce zamieszkania naterytorium RP.UWAGA: Z przyczyn technicznych ww.informacje dot. wymaganych oświadczeń idokumentów mają charakter poglądowy.Szczegółowe informacje na ten temat zostałyokreślone w SIWZ.4. Komunikacja między Zamawiającym aWykonawcami odbywa się przy użyciuminiPortalu, ePUAPu oraz pocztyelektronicznej.5.Wykonawca składa wraz z ofertą:1) formularz ofertowy,2) formularz cenowy (szczegóły w SIWZ),3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów(jeżeli dotyczy),4) formularz JEDZ,5) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).Dokumenty składające się na ofertę oraz JEDZsporządza się, pod rygorem nieważności, wpostaci elektronicznej i opatruje siękwalifikowanym podpisem elektronicznym.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwemFormularza do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty dostępnego na ePUAP i udostępnionegorównież na miniPortalu. Klucz publicznyniezbędny do zaszyfrowania oferty przezWykonawcę jest dostępny na miniPortalu orazjako załącznik do SIWZ. W formularzu ofertyWykonawca zobowiązany jest podać adrespoczty elektronicznej, za pośrednictwemktórego prowadzona będzie korespondencjazwiązana z postępowaniem.6. Zamawiający przewiduje możliwośćdokonania istotnych zmian umowy wstosunku do treści oferty, zgodnie z pkt. 21.2
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SIWZ
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za proceduryodwoławczeKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedurymediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminówskładania odwołań:Zgodnie z ustawą Prawo zamówieńpublicznych
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje natemat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:10/06/2019
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