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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174172-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2018/S 078-174172

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Izdebski
Tel.:  +48 914800520
E-mail: sizdebski@zditm.szczecin.pl 
Faks:  +48 914393003
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zditm.szczecin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zditm.szczecin.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie
drogowym.

II.1.2) Główny kod CPV
90610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sizdebski@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia jest: Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie
jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym.
1. Zakres przedmiotu zamówienia
1) Utrzymanie w czystości poprzez oczyszczanie chodników, kładek, schodów i wiaduktów o łącznej

powierzchni 34 088 m2, 3 x w tygodniu,

2) Utrzymanie w czystości poprzez oczyszczanie dróg rowerowych o łącznej powierzchni 61 709 m2, 1 x w
miesiącu, w okresie od 1.7.2018 r. – 31.10.2018 r.,
3) Utrzymanie w czystości poprzez oczyszczanie jezdni i placów o łącznej długości 345 032 mb, 1 x w tygodniu,
4) Utrzymanie w czystości poprzez oczyszczanie jezdni i placów o łącznej długości 480 606 mb, 2 x w miesiącu,
5) Zakres utrzymania przy oczyszczaniu obejmuje:
— zamiatanie mechaniczne lub ręczne,
— zmywanie jezdni w okresie letnim,
— odchwaszczanie ręczne i chemiczne.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Oczyszczanie nawierzchni jezdni i placów będzie polegało na usuwaniu piasku i innych zanieczyszczeń
łącznie z odchwaszczaniem z całej powierzchni jezdni wraz z wyznaczonymi na jezdniach pasami rowerowymi,
z pól martwych wydzielonych na jezdniach, zatok autobusowych, miejsc postojowych, torowisk tramwajowych
wbudowanych w jezdnię, po których odbywa się ruch kołowy, utwardzonych wysepek rozjazdowych, po których
nie odbywa się ruch pieszych, a także górnych powierzchni krawężnika i opasek przyjezdniowych.
2) Opaski przyjezdniowe powinny być oczyszczane według potrzeb, nie mniej jednak niż 2 x w miesiącu w
przypadku ulic oczyszczanych 1 x w tygodniu i nie mniej niż 1 x w miesiącu w przypadku ulic oczyszczanych 2 x
w miesiącu.
3) Zadanie musi być realizowane w maksymalnym stopniu przy zastosowaniu specjalistycznych maszyn
czyszczących. Należy jednak przewidzieć konieczność ręcznego oczyszczenia fragmentów jezdni wszędzie
tam, gdzie użycie samojezdnego sprzętu (np. parkujące samochody) nie jest możliwe. W przypadku
rozdzielenia jezdni barierkami oczyszczana winna być także jezdnia pod barierką.
Jednostką rozliczeniową jest 100 mb pasa jezdni.
4) Oczyszczenie jezdni winno być wykonywane we wszystkie dni tygodnia z zachowaniem częstotliwości
wskazanych lub zaakceptowanych przez zamawiającego.
5) Oczyszczanie chodników, dróg rowerowych, kładek, schodów i wiaduktów (ręczne lub z zastosowaniem
sprzętu przeznaczonego do zamiatania chodników) będzie polegało na usuwaniu piasku i innych
zanieczyszczeń łącznie z odchwaszczaniem całej powierzchni. W przypadku oczyszczania chodników i dróg
rowerowych zlokalizowanych na mostach i wiaduktach oczyszczany winien być także chodnik pod barierką. W
przypadku oczyszczania przejść podziemnych należy również uwzględnić okresowe mycie posadzki i ścian –
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w okresie letnim od 1.7.2018 r. – 31.10.2018 r., 1 x w tygodniu, w godzinach określonych dla harmonogramu
oczyszczania chodników.

Jednostką rozliczeniową jest 100 m2 chodnika.
6) Oczyszczenie chodników, dróg rowerowych, kładek, schodów i wiaduktów winno być wykonywane z
zachowaniem częstotliwości wskazanych przez zamawiającego:
— chodniki, schody, kładki i wiadukty: 3 x w tygodniu, do godziny 10:00,
— drogi rowerowe: 1 x w miesiącu w okresie od 1.7.2018 r. – 31.10.2018 r.
7) Prace interwencyjne wykonywane będą na podstawie dyspozycji zamawiającego, określonej odrębnym
zleceniem, przekazanej telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną lub listownie. Zadanie interwencyjne to
m.in. oczyszczanie jezdni, placów, chodników, dróg rowerowych, kładek, schodów i wiaduktów, zmywanie
ulic, oczyszczanie terenu przed i po różnych imprezach masowych (np. Dni Morza) i innych prac nie objętych
zakresem umownym (z wyłączeniem zdarzeń objętych umową na likwidację zdarzeń szczególnych – usuwanie
wszelkich zanieczyszczeń i przeszkód powstałych w wyniku wypadku, kolizji, zdarzeń losowych, katastrof
naturalnych, aktów wandalizmu w tym wykazujących właściwości niebezpieczne stwarzające zagrożenie dla
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, powstałych nagle w pasie drogowym, uprzątnięcie
padliny zwierząt padłych w wyniku kolizji drogowej, uprzątnięcie zwłok ptaków z terenu miasta Szczecin).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zlecenia interwencyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zakres usług:
zamówienia polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia podstawowe i
będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, do wartości 50 % zamówienia podstawowego, na
warunkach określonych w umowie i podczas negocjacji.

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
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w
okresie ostatnich trzech 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 są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w celu realizacji
zamówienia:
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz. Ww. wykaz należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom zdolności:
— zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na jednoczesnym
wykonaniu oczyszczania terenów zewnętrznych ręcznie oraz przy użyciu sprzętu specjalistycznego (zamiatarki)
o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (dwa miliony złotych)
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający
przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli
przed wszczęciem postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie;
b) dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi
dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami w celu realizacji zamówienia tj.:
• zamiatarki: minimum 4 sztuki (w tym 2 zamiatarki elewatorowe). Rok produkcji każdej z maszyn – nie starsze
niż z 2008 r.
• polewaczki samochodowe: minimum 3 sztuki - Rok produkcji każdej z maszyn – nie starsze niż z 2008 r.
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie.

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:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian zostały określone w dokumentacji przetargowej.

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

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: 28/05/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 27/07/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, siedziba: 71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5, sala 402, IV
p.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć 1 wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
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2) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w
przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje
udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące że Wykonawca podczas
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do postępowania w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania tj:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika US
2) zaświadczenie ZUS lub KRUS
3) odpis z właściwego rejestru lub CEiDG
4) informacja z KRK
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
8) Wykaz dok., które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w Rozdz. V SIWZ
9) Ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.
10) Wadium należy wnieść w wysokości 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) przed upływem terminu składania ofert.
O udzielnie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy;
Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów które należy złożyć w postępowaniu oraz szczegółowe zasady ich
składania określone są w Rozdziale V SIWZ.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018


