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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2000-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania
2017/S 002-002000
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
Warszawa
00-508
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Steć
Tel.: +48 222770406
E-mail: przetargi@zom.waw.pl
Faks: +48 226282674
Kod NUTS: PL1
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zom.waw.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zom.waw.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
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy – dzielnice Mokotów (część górna), Ursus, Włochy.
Numer referencyjny: ZOM/KP/1/17

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zimowe i letnie ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy i obejmuje
następujące prace:
1) cykliczne zimowe ręczne oczyszczanie,
2) cykliczne letnie ręczne oczyszczanie,
3) doraźne oczyszczanie,
4) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych chodników,
5) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi,
6) wywóz zanieczyszczeń,
7) zbieranie zanieczyszczeń,
8) interwencyjne oczyszczanie.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:
1) Część I – Rejon IV dzielnica Mokotów (część górna);
2) Część II – Rejon VIII dzielnice Ursus, Włochy.
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 I – rejon IV
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90612000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy – dzielnica Mokotów (część
górna) w sezonie zimowym i letnim i obejmuje następujące prace:
1) cykliczne zimowe ręczne oczyszczanie,
2) cykliczne letnie ręczne oczyszczanie,
3) doraźne oczyszczanie,
4) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych chodników,
5) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi,
6) wywóz zanieczyszczeń,
7) zbieranie zanieczyszczeń,
8) interwencyjne oczyszczanie.
Zamawiający wymaga zatrudnienia dla tej części zamówienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę
pracowników w oparciu o umowę o pracę w liczbie odpowiadającej 10 pełnym etatom do prac związanych z:
1) cyklicznym zimowym oczyszczaniem w wariancie AL, polegającym na dokładnym oczyszczeniu powierzchni
z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, folia, piasek, liście, przerosty traw, itp./ oraz wywozie i unieszkodliwieniu
zebranych zanieczyszczeń,
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2) cyklicznym letnim oczyszczaniem, polegającym na oczyszczaniu terenów z wszelkich zanieczyszczeń w tym
przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek i innych wszelkich
zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika /zwracając szczególną uwagę na zraszacze i inne
elementy infrastruktury/. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zgromadzonych zanieczyszczeń oraz
ich unieszkodliwienie.
Szczegółowe warunki realizacji prac określone są w pkt 3.2.2 oraz pkt 4.2 załącznika nr 2 do wzoru umowy.
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: 01/04/2017
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 polegające na powtórzeniu podobnych usług na nowych terenach
(ciągi piesze, kładki dla pieszych, przejścia podziemne itp.), które nie są objęte umową a zostaną oddane do
użytku i których odśnieżanie/oczyszczanie jest konieczne,w przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5
ust. 1 umowy, wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 ust. 1.

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
Dla części I – rejon IV wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 40 000 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II – rejon VIII
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90612000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy – dzielnice Ursus, Wochy w
sezonie zimowym i letnim i obejmuje następujące prace:
1) cykliczne zimowe ręczne oczyszczanie,
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2) cykliczne letnie ręczne oczyszczanie,
3) doraźne oczyszczanie,
4) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych chodników,
5) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi,
6) wywóz zanieczyszczeń,
7) zbieranie zanieczyszczeń,
8) interwencyjne oczyszczanie.
Zamawiający wymaga dla tej części zamówienia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
pracowników w oparciu o umowę o pracę w liczbie odpowiadającej 10 pełnym etatom do prac związanych z:
1) cyklicznym zimowym oczyszczaniem w wariancie AL, polegającym na dokładnym oczyszczeniu powierzchni
z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, folia, piasek, liście, przerosty traw, itp./ oraz wywozie i unieszkodliwieniu
zebranych zanieczyszczeń,
2) cyklicznym letnim oczyszczaniem, polegającym na oczyszczaniu terenów z wszelkich zanieczyszczeń w tym
przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek i innych wszelkich
zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika /zwracając szczególną uwagę na zraszacze i inne
elementy infrastruktury/. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zgromadzonych zanieczyszczeń oraz
ich unieszkodliwienie.
Szczegółowe warunki realizacji prac określone są w pkt 3.2.2 oraz pkt 4.2 załącznika nr 2 do wzoru umowy.
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: 01/04/2017
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienia na podst. art. 67 ust.1 pkt 6 polegające na powtórzeniu podobnych usług na nowych terenach
(ciągi piesze, kładki dla pieszych, przejścia podziemne itp.), które nie są objęte umową a zostaną oddane do
użytku i których odśnieżanie/oczyszczanie jest konieczne,w przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5
ust. 1 umowy, wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 ust. 1.

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
Dla części II – rejon VIII wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 42 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23;
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 -„który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania”;
c) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 – „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument
zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument
zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie np.:
1) zmiany danych wskazanych w zał. nr 4 do umowy;
2) zmiany § 7 ust. 1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym: zmiany zakresu prac wykonywanych przez
wykonawcę lub podwykonawców, rezygnację z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Podstawa prawna art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp
Wyznaczenie terminu składania ofert krótszego niż 40 dni umożliwi szybkie przeprowadzenie postępowania i
podpisanie umów.
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W dniu 30.11.2016 rozwiązano umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym ZOM/KP/2/15
na ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy dot. rejonu IV – dzielnica Mokotów (część górna) i rejonu
VIII – dzielnice Ursus, Włochy.
Po nieudanej procedurze wyłonienia wykonawców usług w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na okres do
31.3.2017, tj. na sezon zimowy wyłoniono wykonawców usług w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zachodzi
pilna potrzeba udzielenia zamówienia na dalszy okres tj. od 1.4.2017 do 30.11.2018, konieczność szybkiego
wyłonienia nowego Wykonawcy/ców w celu realizacji prac oczyszczania na ciągach pieszych w m.st.
Warszawie.
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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Aukcja przeprowadzona będzie na stronie http://aukcje.um.warszawa.pl.
Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez zamawiającego w zaproszeniu do udziału w
aukcji. Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta: jeśli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta,
lub po upływie 30 min. od czasu jej otwarcia.

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: 19/01/2017
Czas lokalny: 09:00

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: 19/03/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, sala 106.

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:
Luty 2018 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub
dokumentów
1)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2)Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu
3)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS
albo innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu
4)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których
mowa
a)w pkt 1) Składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo
dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium RP której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 składa dokument o którym mowa w
pkt 4 lit a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
b)w pkt 2)-3) Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków opłat składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2017
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