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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102972-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2019/S 045-102972
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Legal Basis:
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: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zom.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy.
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II.1.2)

Główny kod CPV
90610000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część I - Rejon I, Dzielnica Śródmieście
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II- Rejon II, Dzielnica Mokotów
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część III- Rejon III, Dzielnica Ursynów, Wilanów
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część IV- Rejon IV, Dzielnice Ochota, Ursus, Włochy
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Warszawa
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część V- Rejon V, Dzielnica Wola
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
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Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.
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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część VI- Rejon VI, Dzielnica Żoliborz
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część VII- Rejon VII, Dzielnica Bielany
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część VIII- Rejon VIII, Dzielnica Bemowo
Część nr: 8
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część IX- Rejon IX, Dzielnica Białołęka
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
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Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.
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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część X- Rejon X, Dzielnica Targówek
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część XI- Rejon XI, Dzielnica Praga Północ
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część XII- Rejon XII, Dzielnica Praga Południe
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część XIII- Rejon XIII, Dzielnica Wawer
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

05/03/2019
S45
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 14

Dz.U./S S45
05/03/2019
102972-2019-PL

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

12 / 14

Warszawa
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.

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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część XIV- Rejon XIV, Dzielnice Rembertów, Wesoła
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Oczyszczanie terenów chodników, miejsc parkingowych, przystanków i pętli komunikacji miejskiej, oraz innych
powierzchni pasa drogowego na terenie m. st. Warszawy w sezonie letnim i zimowym,
Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
Doraźne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Interwencyjne oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym,
Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni w sezonie zimowym,
Wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi w sezonie zimowym,
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Wywóz zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników i innych elementów drogi w sezonie letnim i zimowym,
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych torowisk w sezonie letnim.
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
Okres w miesiącach: 12

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/04/2019

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Aukcja elektroniczna przeprowadzona będzie na stronie http://aukcje.um.warszawa.pl.

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.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
10/04/2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
05/03/2019
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Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:

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

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2019
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