
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zom.waw.pl

Warszawa: wykonanie usługi przewozu pracowników wykon ujących prace

porządkowe na terenie m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia: 130355 - 2015; data zamieszczenia: 0 3.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Oczyszczania Miasta , Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 277 04 70, faks 22 6282674.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  zom.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  wykonanie usługi przewozu pracowników

wykonujących prace porządkowe na terenie m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zamówienie dotyczy wykonania usługi

przewozu osób wykonujących prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy. Zamówienie podzielone jest na

dwie części, z których każda stanowi odrębne zadanie. Część I 1. Wykonanie usługi przewozu grupy do 16 osób

w okresie od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania,

jednym autobusem przeznaczonym do tego celu, spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. 2.

Usługa transportowa będzie polegała na przewozie osób skazanych z Zakładu Karnego Warszawa Białołęka przy

ul. Ciupagi 1 do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu, lub z innego Zakładu na

terenie m.st. Warszawy po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy. 3. Autobus powinien być podstawiony

pod Zakład Karny nie później niż do godz. 615. Przewóz osób będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-

piątek), w godzinach 630-1430 i raz w miesiącu (w dniu wolnym od pracy). 4. Wykonawca ma obowiązek

pozostawienia w gotowości autobusu wraz z własnym kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w godzinach

630-1430, w tym do zabrania i przewozu narzędzi Zamawiającego w tym czasie. 5. Miejsce dowozu do realizacji

prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru po wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta będą określane
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codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania przerwy śniadaniowej i spożywania posiłków przez

podległych pracowników w udostępnionym przez Wykonawcę autobusie. 7. Wykonawca ma obowiązek w okresie

jesienno-zimowym: a) porannego uruchamiania ogrzewania w autobusie na 15 minut przed rozpoczęciem

przewozu pracowników, b) włączania ogrzewania stacjonarnego w udostępnionym autobusie w celu zapewnienia

właściwego komfortu termicznego pracownikom w trakcie korzystania z autobusów w czasie przerw w pracy, tak

aby temperatura wewnątrz nie była niższa niż 16oC. Część II 1. Wykonanie usługi przewozu grupy ok. 140 osób

w okresie od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania trzema

autobusami przeznaczonymi do tego celu, spełniającymi warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. 2. Usługa

transportowa będzie polegała na przewozie osób z bazy zlokalizowanej po stronie prawobrzeżnej Warszawy przy

ul. Annopol 4b do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu. 3. Środek transportu

powinien być podstawiony pod bazę na 15 minut przed rozpoczęciem pracy. Przewóz osób będzie odbywał się w

dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 600-1400 (dwa autobusy) i 630 - 1430(jeden autobus). 4.

Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusy wraz z własnymi kierowcami do dyspozycji

Zamawiającego w godzinach podanych w pkt. 3 przez cały okres trwania umowy. 5. Miejsce dowozu do realizacji

prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru osób po wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta po pracy, będą

określane codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną

grupą osób. 6. W przypadku zmiany bazy, Wykonawca zostanie o tym powiadomiony pisemnie z dwudniowym

wyprzedzeniem. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania ilości zamawianych autobusów oraz do

zmiany miejsca i godziny odbioru pracowników. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania

przerwy śniadaniowej i spożywania posiłków przez podległych pracowników w udostępnionych przez Wykonawcę

autobusach. 9. Wykonawca ma obowiązek w okresie jesienno-zimowym: a) porannego uruchamiania ogrzewania

w autobusach na 15 min przed rozpoczęciem przewozu pracowników, b) włączania ogrzewania stacjonarnego w

udostępnionych autobusach w celu zapewnienia właściwego komfortu termicznego pracownikom w trakcie

korzystania z autobusów w czasie przerw w pracy, tak aby temperatura wewnątrz nie była niższa niż 16oC.

Szczegółowe warunki i zakres prac oraz zasady rozliczania określa załącznik nr 5.1. dla części I i załącznik 5.2.

dla części II..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo

zamówień publicznych polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w przypadku

przekroczenia zakładanego limitu kilometrów i wartości umów

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  dla części I - 4 600,00 zł dla części II - 9 200,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na krajowy

transport drogowy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z

2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: CZĘŚĆ I

- minimum jednym autobusem, posiadającym aktualny przegląd techniczny, o liczbie miejsc siedzących

nie mniejszej niż 20 (+ miejsce dla kierowcy), wyposażonym w: a) część bagażową pozwalającą na

przewóz narzędzi tj. mioteł, szpadli, grabi, łopat do śniegu lub luk bagażowy do przewozu ww.

narzędzi, b) minimum jedną klapę dachową do wentylacji i otwierane boczne okna, lub klimatyzację; c)

ogrzewanie stacjonarne, d) gniazdko wtykowe 12V umożliwiające podłączenie ładowarki do telefonu,

e) maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5 m. CZĘŚĆ II - nie mniej niż trzema

autobusami, posiadającymi aktualne przeglądy techniczne, o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej

niż 50 (+ miejsce dla kierowcy), wyposażonymi w: a) minimum 2 luki bagażowe otwierane z prawej i

lewej strony autobusu, o wys. 70-80 cm, przy czym przestrzeń bagażowa w świetle bagażnika (luki

bagażowe na przestrzał) musi mieć wysokość min. 45 cm, b) minimum dwoje działających drzwi

umieszczonych po prawej stronie na początku i końcu (ew. środku) autobusu, c) minimum dwie

sprawne klapy dachowe do wentylacji i otwierane boczne okna lub klimatyzację, d) ogrzewanie

stacjonarne, e) gniazdko wtykowe 12V umożliwiające podłączenie ładowarki do telefonu, f)

maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5 m.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
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III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z zał. nr 1 do SIWZ; 2) potwierdzenia wniesienia wadium; 3) w

przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające

jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia potwierdzona

notarialnie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Forma zatrudnienia - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zom.waw.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Oczyszczania Miasta,

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, pok. 100 lub 100A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.09.2015

godzina 09:00, miejsce: sekretariat pok. 303.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  część I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Wykonanie usługi przewozu grupy

do 16 osób w okresie od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego

oczyszczania, jednym autobusem przeznaczonym do tego celu, spełniającym warunki dopuszczenia do

ruchu drogowego. 2. Usługa transportowa będzie polegała na przewozie osób skazanych z Zakładu

Karnego Warszawa Białołęka przy ul. Ciupagi 1 do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem po jej

zakończeniu, lub z innego Zakładu na terenie m.st. Warszawy po uprzednim poinformowaniu o tym
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Wykonawcy. 3. Autobus powinien być podstawiony pod Zakład Karny nie później niż do godz. 615. Przewóz

osób będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godzinach 630-1430 i raz w miesiącu (w

dniu wolnym od pracy). 4. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusu wraz z własnym

kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w godzinach 630-1430, w tym do zabrania i przewozu narzędzi

Zamawiającego w tym czasie. 5. Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru po

wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta będą określane codziennie przez przedstawiciela

Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób. 6. Zamawiający zastrzega

sobie prawo organizowania przerwy śniadaniowej i spożywania posiłków przez podległych pracowników w

udostępnionym przez Wykonawcę autobusie. 7. Wykonawca ma obowiązek w okresie jesienno-zimowym: a)

porannego uruchamiania ogrzewania w autobusie na 15 minut przed rozpoczęciem przewozu pracowników,

b) włączania ogrzewania stacjonarnego w udostępnionym autobusie w celu zapewnienia właściwego

komfortu termicznego pracownikom w trakcie korzystania z autobusów w czasie przerw w pracy, tak aby

temperatura wewnątrz nie była niższa niż 16oC..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.17.20.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.11.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Forma zatrudnienia - 5

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  część II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Wykonanie usługi przewozu grupy

ok. 140 osób w okresie od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego

oczyszczania trzema autobusami przeznaczonymi do tego celu, spełniającymi warunki dopuszczenia do

ruchu drogowego. 2. Usługa transportowa będzie polegała na przewozie osób z bazy zlokalizowanej po

stronie prawobrzeżnej Warszawy przy ul. Annopol 4b do miejsca pracy na terenie Warszawy i z powrotem

po jej zakończeniu. 3. Środek transportu powinien być podstawiony pod bazę na 15 minut przed

rozpoczęciem pracy. Przewóz osób będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach:

600-1400 (dwa autobusy) i 630 - 1430(jeden autobus). 4. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w

gotowości autobusy wraz z własnymi kierowcami do dyspozycji Zamawiającego w godzinach podanych w

pkt. 3 przez cały okres trwania umowy. 5. Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina

odbioru osób po wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta po pracy, będą określane codziennie przez

przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób. 6. W

przypadku zmiany bazy, Wykonawca zostanie o tym powiadomiony pisemnie z dwudniowym

wyprzedzeniem. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania ilości zamawianych autobusów

oraz do zmiany miejsca i godziny odbioru pracowników. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

organizowania przerwy śniadaniowej i spożywania posiłków przez podległych pracowników w

udostępnionych przez Wykonawcę autobusach. 9. Wykonawca ma obowiązek w okresie jesienno-zimowym:

a) porannego uruchamiania ogrzewania w autobusach na 15 min przed rozpoczęciem przewozu
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pracowników, b) włączania ogrzewania stacjonarnego w udostępnionych autobusach w celu zapewnienia

właściwego komfortu termicznego pracownikom w trakcie korzystania z autobusów w czasie przerw w pracy,

tak aby temperatura wewnątrz nie była niższa niż 16oC..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.17.20.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.11.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Forma zatrudnienia - 5
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