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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. S. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Tel.:  +48 914800528
E-mail: bnowak@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/zditm/zamowienia-publiczne
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:
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin - IV CZĘŚCI
Numer referencyjny: DZP/30/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe oczyszczanie miasta Szczecin, w tym:
Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże
Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże
Część III:Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania

mailto:bnowak@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl/zditm/zamowienia-publiczne
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Część IV: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz
usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz
na skutek wycieków wód.

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:
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin - lewobrzeże
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SZCZECIN

II.2.4) Opis zamówienia:
Usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi w części lewobrzeżnej miasta Szczecin -
realizacja przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ dla Części I;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przejezdności na trasach III kolejności odsnieżania i usuwania gołoledzi /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
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Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 50% wartości
zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina - prawobrzeże;
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SZCZECIN

II.2.4) Opis zamówienia:
Usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi w prawobrzeżnej miasta Szczecina -
realizacja przedmiotu zamówienia zawiera wzor umowy - Załącznik nr 2 do siw dla Części II;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przejezdności na trasach III kolejności odśnieżania i usuwania gołoledzi /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
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 udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 50% wartości
zamówienia podstawowego;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SZCZECIN

II.2.4) Opis zamówienia:
Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania - realizację
przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 2 do siwz dla Części III;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie ( rozumiany jako czas w którym Wykonawca
rozpocznie pracę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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 udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 50% wartości
zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie m. Szczecin oraz usuwanie lodu przy
pomocy sprzętu budow. z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieku
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SZCZECIN

II.2.4) Opis zamówienia:
Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz usuwanie lodu
przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek
wycieków wód - realizacja przedmiotu umowy zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 2 do siwz dla
Części IV;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie ( rozumiany jako czas w którym Wykonawca
rozpocznie pracę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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 udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 50% wartości
zamówienia podstawowego.

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:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe wymagania dotyczące zdolności technicznej i
zawodowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia dla poszczególnych CZĘŚCI dostępne są w
dokumentacji przetargowej tj. Rozdział V SIWZ pkt 2 ppkt 3) dla CZĘŚCI I, II, III i IV zamówienia.

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 warunków zmian, zostały określone w dokumentacji
przetargowej ( wzory umów dla poszczególnych części zamówienia - Załącznik nr 2 dla CZĘŚĆ I, II, III, IV;

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: 03/09/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin - IV piętro pok. 402

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:
1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz.
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2)JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z Rozdz. V pkt 3
siwz.
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 w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, dotyczące tych podmiotów zgodnie z Rozdz. V pkt 3 siwz.
3)zobowiązanie podmiotu trzeciego ( w formie oryginału), 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;
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);
2 O udzielenie 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 Pzp.
3.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,
że:
1)Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Rozdz.V siwz pkt 5
a)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
b)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
c)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
d)informacja z KRK,
e)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,
f)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
g)oświadczenie 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,
2)Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu :Rozdz. V siwz pkt 5
a)wykaz usług wykonanych,
b) wykaz osób,
c) wykaz narzędzi,
4.Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zamawiający wymaga od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 lit. a)
– g) siwz,
5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.
6.Wadium należy wnieść w wysokości wymaganej dla każdej części zamówienia na którą składa ofertę
Wykonawca zgodnie z Rozdz. VIII pkt 1 siwz.
Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich
składani określone są w Rozdz. V siwz dokumentacji przetargowej.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Rada 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: 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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018


