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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196130-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania
2017/S 099-196130

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
Adres profilu nabywcy: http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

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:
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach
2017-2020.
Numer referencyjny: ZOM/KP/9/17

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:przetargi@zom.waw.pl
www.zom.waw.pl
http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
www.zom.waw.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m. st. Warszawy w sezonie
zimowym i letnim w latach 2017-2020 tj. utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie letnie ulic.

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 maksymalnej liczby części: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I/rejon I – dzielnica Białołęka
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 440.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II/rejon II – dzielnice Praga Północ, Targówek
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:



Dz.U./S S99
24/05/2017
196130-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 29

24/05/2017 S99
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 29

Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
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Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 330.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III/rejon III – dzielnica Praga Południe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 III Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 330.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV/rejon IV – dzielnice Rembertów, Wawer cz. północna, Wesoła
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
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Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 IV Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 250.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V/rejon V – dzielnica Wawer cz. południowa
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia



Dz.U./S S99
24/05/2017
196130-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 29

24/05/2017 S99
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 29

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 V Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 290.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VI/rejon VI – dzielnice Żoliborz, Bielany
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
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Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 VI Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 360.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VII/rejon VII – dzielnica Bemowo
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 VII Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 190.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VIII/rejon VIII – dzielnica Wola
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
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Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 VIII Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 240.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IX/rejon IX – dzielnica Śródmieście cz. północna
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 IX Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 310.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część X/rejon X – dzielnica Śródmieście cz. południowa
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
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Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 X Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 240.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część XI/rejon XI – dzielnica Ursus
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 XI Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 270.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część XII/rejon XII – dzielnice Włochy, Ochota
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
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Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 XII Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 310.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część XIII/rejon XIII – dzielnica Mokotów cz. zachodnia
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 XIII Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część XIV/rejon XIV- dzielnice Wilanów, Mokotów cz. wschodnia
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
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Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 XIV Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 350.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część XV/rejon XV- dzielnica Ursynów
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących
prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
— zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic o kategorii drogi
krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
— doczyszczenie tras zimowego utrzymania po zakończeniu sezonu zimowego,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
— sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował taki sposób
realizacji prac,
— zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru
umowy.
5. Wykaz tras zimowego utrzymania określają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy. Wykaz tras letniego
utrzymania określa załącznik nr 9 do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 14/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym
oczyszczaniem jezdni ulic nie ujętych w zamówieniu podstawowym w tym samym lub innym rejonie, w
przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy oraz wygaśnięcia czasu obowiązywania
umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości
zamówienia maksymalnie o 30 % w przypadku:
1) powtórzenia podobnych usług w razie konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem
dodatkowych jezdni ulic.
2) zwiększenia krotności akcji oczyszczania letniego tj. sprzątania jezdni ulic w wariancie podstawowym oraz
zmywania jezdni ulic.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar
umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa
do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w
zamówieniu podstawowym.

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 XV Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 280.000,00 zł.

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 nie podlegają wykluczeniu: na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 12-23; art. 24 ust. 5 pkt 4; art. 24 ust. 5 pkt 8.
2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert JEDZ zgodnie z zał. nr 2 do
SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ, o którym mowa w rozdz.
VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
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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.
4. 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 JEDZ, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów oraz
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
5. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.
2) Informacji z KRK 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.
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika US 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.
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS 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.
5) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości (odpowiednio w zależności od części na
jakie składana jest oferta), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
6) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości odpowiedniej dla danej części zamówienia tj.
— Część I/rejon I – 1.400.000 zł;
— Część II/rejon II – 900.000 zł;
— Część III/rejon III – 900.000 zł
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— Część IV/rejon IV – 700.000 zł;
— Część V/rejon V – 900.000 zł;
— Część VI/rejon VI – 1.000.000 zł;
— Część VII/rejon VII – 600.000 zł;
— Część VIII/rejon VIII – 800.000 zł;
— Część IX/rejon IX – 1.300.000 zł;
— Część X/rejon X – 1.200.000 zł;
— Część XI/rejon XI – 800.000 zł;
— Część XII/rejon XII – 1.000.000 zł;
— Część XIII/rejon XIII– 800.000 zł;
— Część XIV/rejon XIV – 1.000.000 zł;
— Część XV/rejon XV – 800.000 zł.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wymagane jest posiadanie odpowiednio
większych środków finansowych lub zdolności kredytowej ( suma kwot na poszczególne części zamówienia).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje
usługę polegającą na posypywaniu chlorkiem sodu lub mieszanką chlorku sodu
z chlorkiem wapnia jezdni dróg, o łącznej wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł w ramach
jednej umowy, niezależnie od liczby części zamówienia na jaka składana jest oferta.

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 dopuszcza możliwość
zmiany umowy w zakresie zmiany:
a) jednostek sprzętowych (pługoposypywarek, pługów, zamiatarek, zmywarek) wymienionych w załączniku nr
12 na równoważne,
b) lokalizacji zaplecza technicznego (bazy).

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:
Strona aukcji – http://aukcje.um.warszawa.pl. Aukcja zostanie zamknięta: jeśli w podstawowym czasie (15
min) nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z

http://aukcje.um.warszawa.pl
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wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 min. od
otwarcia aukcji.

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: 29/06/2017
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: 26/09/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2017
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:
Styczeń 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
a) w pkt 2)
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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
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 2, 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2, składa
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dokument o którym mowa w pkt 5 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
b) w pkt 3)-4)
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.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji zamówienia, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 4 pkt 2-4 i 6.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2017


