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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278662-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne
na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2016/S 154-278662

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:
Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m.st. Warszawy.
Numer referencyjny: ZOM/KP/27/16

II.1.2) Główny kod CPV
90600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:przetargi@zom.waw.pl
www.zom.waw.pl
www.zom.waw.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m.st. Warszawy.
W ramach Pogotowia Porządkowego wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym,
b) oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego,
c) realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
d) patrolowe oczyszczanie trasy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 476 844.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach Pogotowia Porządkowego wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym,
b) oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego,
c) realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
d) patrolowe oczyszczanie trasy.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących kluczowych części
zamówienia:
a) usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym (opis w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – cz. II ust. 1);
b) oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego (opis w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – cz. II ust. 2)
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na okres obowiązywania umowy
na podstawie umowy o pracę osób stanowiących obsługę samochodów interwencyjnych, samochodu
interwencyjnego do przewozu padłych zwierząt, samochodu specjalistycznego oraz samochodu patrolowego,
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym obejmujące następujące prace:
— sprzątanie z pasów dróg wszelkich zagubionych, rozsypanych i rozlanych ładunków
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (żwir, gruz, beton itp.),
— likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń drogowych (szkło, plastik, olej, paliwa, akumulatory,
itp.),
— uprzątanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku nagłych zmian atmosferycznych (muł, błoto, woda,
zalodzenia, itp.),
— uprzątanie powalonych drzew i zwisających konarów w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu
ruchu,
— sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów objętych restrykcjami związanymi z chorobami zwierząt,
— usuwanie napisów i rysunków „graffiti” z obiektów wskazanych przez zamawiającego z wyłączeniem
obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków.
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2) Oczyszczanie tras wskazanych przez zamawiającego obejmujące następujące prace:
— oczyszczanie wyznaczonych przez zamawiającego tras i miejsc przed i po uroczystościach, zgromadzeniach
publicznych i imprezach masowych,
— interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających znaki i sygnalizatory drogowe na trasach
wskazanych przez zamawiającego.
3) Patrolowe oczyszczanie trasy obejmujące następujące prace:
— objazd trasy w godz. od 5:00 do godz. 13:00, przez cały rok z wyjątkiem – Święta Bożego Narodzenia i Świąt
Wielkanocnych,
— oczyszczanie jezdni, bezpieczników, pasa środkowego z wszelkich zagubionych i porzuconych przedmiotów,
stanowiących zagrożenie w ruchu kołowym,
— zbieranie wszelkich przedmiotów z jezdni, chodnika i trawników w zasięgu wzroku;
— zdejmowanie elementów reklamowych, w tym plakatów z poręczy, balustrad i innych elementów inżynierii
drogowej.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik nr 1 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: 01/12/2016
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,
polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
2. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oraz całkowitą
wartość zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności nadzorowanej przez
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny polegającej na zbieraniu i transportowaniu ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1069/2009 z 21.10.2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.U.E. L nr 300 str. 1).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości,
co najmniej 700 000 PLN.

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:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących kluczowych części
zamówienia:
1) usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym (opis w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – cz. II ust. 1);
2) oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego (opis w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – cz. II ust. 2)
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 Załączniku nr 4 do umowy,
2) zmiany § 8 ust. 2 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

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)

http://aukcje.um.warszawa.pl
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 047-078222

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2016
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: 24/10/2016

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2016
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:
Maj 2019 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b niniejszej
SIWZ polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych,
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 240 000 PLN.
5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia:
1) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ, wypełniony zgodnie z instrukcją jego wypełnienia zamieszczoną przez Urząd
Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78222-2016:TEXT:PL:HTML
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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— 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 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
— Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolity europejski
dokument zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków
udziału w postępowaniu składa jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI.1
SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1)Wpisu do rejestru działalności nadzorowanej przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny polegającej
na zbieraniu i transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1069/2009 z 21.10.2009 określające przepisy sanitarne
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz.U.U.E. L nr 300 str. 1).
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 700 000 PLN w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3) 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

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
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Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2016


