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Ogloszenie nr 622108-N-2019 z dnia20l9-ll-14 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich: Od5nie2anie, likwidacjg gololedzi oraz

utrrymanie czysto5ci na wybranych odcinkach dr6g dla rower6w w m.st. \ilarszawie

OGLOSZENTE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Ztmieszczanie o glosz enia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy : Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno6d, lub dzialalno56 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalehqcych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230Yo, os6b zatrudnionych przezzaHady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJAEY

Postgpowanie przepr ow adza centralny zamawiaj 4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryl/powierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie
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Je2eIitak,naleiry wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oruzpodae

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawitjQcymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamavtiajqcymi z innych par{stw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wier{ publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd, Dr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna 120 ,00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, pafistwo

Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.wawpl, faks 228 909 2lI.

Adres strony internetowej (URL) : htp ://www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2nauzyskai dostgp donarzEdziiurzqdzefi lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

r.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (ieieti dotyc4t):

Podzial obowiEzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, c4 zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Tak
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Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Tak

Inny sposob:

Oferta musi byd sporzqdzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

Adres:

ZaruqdDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiarz4dzefi lub format6w plik6w' kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo5redni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Od5nie?anie,likwidacjg gololedzi oraz

httpsl/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0862b17c+dt4437e-bf7c-ed15e20b3c0e 3/'l8



14.11 .2019 hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0862b17c-cdf4-437e-bf,/c-ed 15e20b3c0e

utrzymanie czystoSci na wybranych odcinkach dr6g dla rower6w w m.st. Warszawie

Numer referencyjny: ZDMNMIDZP/ 1 03/?N I 89 I 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Ustugi

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czg5ci lub grup czg6ci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreflenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Od6niezanie,

likwidacjg gololedzi orazutrzymanie czystoSci na wybranych odcinkach dr6g dla rower6w w m.st.

Warszawie Warto6i szacunkowazam6wieniaprzel<racza r6wnowarto6d kwoty 30 000 EURO a jest

mniejsza ni2 r6wnowarto66 kwoty 221 000 EURO Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo opcji. Prawem

opcji objgty zostanie przedmiot zam6wienia o szacowanej wartoS ci 70Yo podstawowego zakresu

zam6wienia brutto, o kt6rym mowa w $5 ust.l pkt I umowy (zakres poszerzony).

II.5) Gl6wny kod CPV: 90620000-9

CPV:Dodatkowe kody

l*-c*l
F,-;;1
Frr'ooZ
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II'6) Calkowita wartosd zam6wi enia (ieieli zamawiaiqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):
Warto6d bez VAT:

Waluta:

(w pr4tpadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita
mal<symalna wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w)

II'7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp: Nie

okreslenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia. o
kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6lub w art.l34ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II'8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawartaumowa
ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:
miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpo czgcia: lub zakofrczenia: 2020-03_31

II.9) Informacje dodatkowe:

m. 1) WARUNKT tJDZt ALU W POST4POWANIU

uI'1'1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w

Okre6lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig wykonawcy, kt6rzyspelniaj4
nastgpuj4ce warunki udzialuw postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
1'wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiqzanej zptzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej 300 000,00 zl

hftps:i/bzp'uzp.gov'pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=0g62b,17c< dl4437e-bf7c-ed15e20b3c0e 
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(slownie: trzystatysigcy zlotych)'

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy' kt6rzy spelniajq

nastgpujqce warunki udziafu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnosci technicznej lub zawodowej tj:

l.Wykonawca w okresie ostatnich 3 latprzeduplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzeniadzialalno5cijestkr6tszy_wtymokresiewykonal(wprzypadkuSwiadczefiokresowych

tub ci4gtych r6wnie2 wykonuje) co najmniej jedno zam6wienie obejmuj4ce zimowe utrzymanie jezdni

i/lub chodnik6w dr6g publicznych o l4cznej wartosci wykonanych prac nie mniejszej ni2 500 000'00 zl

brutto w ramach jednej umowY'

Zamawiaj[cywymagaodwykonawc6wwskazaniawofercielubwewnioskuodopuszczeniedo

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk osob wykonuj4cych czynnosci przy realizacji zam6wienia

wfazzinformacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe:

Irr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1)PodstawywykluczeniaokreSlonewart.24ust.lustawyPzp

lll.2.2)Zamtwia!4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art' 24 ust' 5 ustawy Pzp

Takzamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art' 24 ust' 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24ust.5 pkt2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)

rrr.3) WyKAZ OSWran CZEN SKLADANYC H PRz,Ez WYKONAWC4 w CELU

yST4PNEGO POTWIERDZENIA,ZENIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI TJDZTALIJ W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Nie

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=0862b't7ccdf4437e'bf7c'ed15e20b3c0e
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III.4) WYKAZ OSWTNNCZEilI LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRX,EZ

WYKONAWC4 W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zlo1eniaw

Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziefizloLeniaoSwiadczefi lub

dokument6w, potwierdzaj4cychbrak podstaw do wykluczenia tj.: l. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wla6ciwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci gospodarczej,je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

ru.t WYKAZ oSwrnnczEN LUB DoKUMENTOw sKr,ADAr\ycH pRZEZwyKoNAwcE

W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

uI.5.1) W ZAKRESIE SPET,NTANIA WARUNKOW VDZIALU W POST4POWANTU:

l. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zlo2eniaw

Wznaczonvm, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefizloileniao6wiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicano5ci spelniania warunk6w udzialu w postgpow aniu oraz

braku podstaw do wykluczenia tj.: 1.1. W celu potwierdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w
pkt7.2.1.2. SIWZ - dokument6w potwierdzajqcych, ze Wykonawca jest tbezpieczony od

odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzon ej dzialalnolci zwi4zanej z przedmiotem

niniejszego zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okre5lon4 przezZamawiajqcego(zawieraj4cych

potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia).1.2. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa

w pkt 7 '2'2.1. SIWZ - wykazu uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4gtych

r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich trzechlatprzeduplywem terminu skladania ofen, a jezeli

okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartoSci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, narzeczkt6rych uslugi zostaly wykonane - zalqcmiknr 3 do

SIWZ (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powy2szego wykazu powinny byt doN4czone dowody

okreSlajqce, czy wymienione w wykazie dostawy zostaly wykonane lub sE wykonywan e nale1ycie,

przy czym dowodami, o kt6rych mowa s4 referencj ebqdL inne dokumenty wystawione przezpodmiot,

narzecz kt6rego dostawy byly wykonywane, aw przypadku Swiadczeh ciqglych lub okresowych s4

wykonywane, a je2eli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyska6 tych dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy; w przrypadku Swiadczeri okresowych

lub ci4gtych nadal wykonywanych referencjebqd? inne dokumenty potwiedzajEce ich nalezyte

wykonywanie powinny byt wydane nie wczesniej ni| 3 miesi4ce przeduplywem terminu skladania

7t18
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ofert.

rlr.5.2) W ZAKRESTE KRYTERIoW SELEKCJT:

III. 6) WYKAZ OSWr,Ln CZElil LUB D OKUMENTOW SKLADAN YC H PRZEZ WYKONAWC 4

wPOST4POWANIUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOwCELUPOTWIERDZENIA

oKoLrczNoscl o KToRYCH MOWA W ART.2s UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jezeli z uzasadnio nej przycryny wykonawca nie moze zloiry| dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznejwymaganychprzezZamawiajqcego, mo2e przedstawi6 inny dokument'

ktory w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiaj4cego warunk6w

udzialu w postgpowaniu. 2.Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia,lub jego

czgsci, polega6 na zdolnoSciach technicznychlub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w,niezalehnie od charakteru prawnegol4czqcych go znim stosunk6w

prawnych. 2.l.Wykon awca,kt6ry poleg a na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyLej,powinien przedlo|ycw odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiQzany zloty6 wykonawca, jak r6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzeniaspelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, kt6re

wykonawc awykazvjez powolaniem sig na zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqcemu, 2e realin$4c

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci

przedstawiaj4c zobowiqzanie(oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasob6w na potrzeby realizacjizam6wieni a. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powy2ej przedstawia

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej. 2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c

na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22austawy Pzp,

bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umo2liwiaj 4cym nale|yte wykonanie

zam6wienia publiczne go orazoceny, czy stosuneklqczqcy wykonawca ztymi podmiotami gwarantuje

rzecrywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiaj4cy Zqdadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnoSci:

z.3.I.zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.3. zakres i okres udzialu innego

podmiotu przy wykonywaniu zam6wieni a,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca

polega w odniesieniu do warunk6w udziatu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodowych lub do6wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci

dotyczq.2.4. Je1elizdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,niepotwierdzajq spelnienia przezwykonawca warunk6w udzialu

w postgpowaniu lub zachodz4wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy 24da, aby

8/1 8
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wykonawca w terminie okre6lonym przezzamawiajqcego: 1) zastqpilten podmiot innym podmiotem

lub podrniotami lub 2) zobowiqzal siE do osobistego wykonania odpowiedniej czg1ci zam6wienia,
jeileliwyka2e zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4lub ekonomicznq,o kt6rych

mowa w pkt 2. 3 Wykonawcazalqczy do oferty: formularz cenowy tj. zalycznik nr 4

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.r) oPrs

rv. r. I ) Tryb u dzielen i a za m 6wienia : p rzetar g nieo graniczony

IV.f.2) Zamawiajqcy Lqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpujEcy do przetargu jest zobowi4zany, przed,uplywem terminu skladania ofert,

wnie66 wadium na caly okres ztviqzania ofert4, w wysokoSci 15 000,00 zl (slownie: pigtnaScie tysigcy

zlotych).

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczetwykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert
katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czeniado ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloLenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlo1eniem oferty zasadniczej:

Nie

9/1 8
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IV.1.6) przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostang zaproszeni do udzialu w postgpowanru

(przetarg ograniczony, negociacie z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wYkonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczb a wYkonawc 6w

Kryteria selekcji wYkonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bqdzie zawarta:

Czyprzewidujesigograniczenie|iczbyuczestnik6wumowyramowej:

przewidziana maksymal na liczbauczesfirik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w:

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej bqd4 zamie szczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego sYstemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umorwy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloLenie ofert w formie

katalo g6w elektronicznYch :

Nie

przewiduje sig pobrani e ze zloaonych katalog6w elekhonicznychinformacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0862b17c-cdt4437e'bflc-ed15e20b3c0e
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Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskaza6 elemenfy, ktdrych wartosci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgdq warunki, na jakich

wykonawcy bgdq mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci postEpieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zahi specyfikacji technicznych

w zakresie polqczeh:

Wymagania dotyczEce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

lnformacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloirylinowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria TnqrzonioLrr4vzglIIs

l. Cena ofertowa brutto odsniezania Im2 powierzchnii DDR 33,00

2. cena ofertowa brutto usuwania gololedzi z lm} powierzchni DDR 5,00

3. /cena ofertowa brutto oczyszczania z piasku, przerost6w traw, Smieci itp. lm2 powierzchni

DDR
22,00

d. Skrocenie czasu wykonywania odsniezania i usuwania gololedzi 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (;rzetarg

nieograniczony)

Tak
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IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny' partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negociacii z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnych bez

przepr ow adzeni a ne go cj acj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagah zamawiajQcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzia\dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby tomtiqzafl:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadad

wszystkie ofertY:

podzia\.negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wyma g an i a t e c hn i c zne ur zqdzeh informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysoko6ci

post4pief:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zLozylinowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagani a doty czqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowierf, zawartej umowy w stosunku do treSci oferty' na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

Lwszelkie zm\any tresci umowy mogQ by6 dokonyw ane wyl}cznie w formie pisemnej (w formie aneksu)

pod rygorem niewa2n o(;ci.Z.Zamawiaj4cy przewiduje mozliwo66 dokonania zmian postanowieri umowy

w stosunku do treSci Oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczqce odpowiednio

wartoSci wynagrodzenia lub terminu ztkohczenia umowy (z uwzglgdnieniem ust. 3 i 4), w ponizej

opisanym zakresie i przypadkach: l)wyst4pienie koniecznoSci podjgcia dzialahzmierzajqcych do

ograniczenia skutk6w zdarzenialosowego wywolanego pnez czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna

bylo przew idziet, z pewnoSci 4, szczeg6lnie zagrailaj4cego bezpoSrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=0862b17c+df4437e-bf7c-ed15e20b3c0e
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groz4cychpowstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej ni2 spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem

naraszajqcym dyscypling finans6w publicznych,2)zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak

kolizje komunikacyjne powodujqce zniszazenia, uszkodzenia,wymagaj4ce naprawy lub wstrzymanie

uslug zewzglgduna akcjg ratownicz4, 3)podjgcie decyzjiprzezwladze Miasta Stolecznego Warszawy o

wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta w trakcie realizacjiuslug,

skutkuj4cej koniecznoSci4 wstrzymaniarealizacji uslug, 4)ograniczenie Srodk6w bud2etowych

przeznaczonych na realizacjg Przedmiotu umowy, 5)zaistnienie sily wy2szej lub innej okoliczno6ci

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkuj4cej niemozliwo6ci4 wykonania lub naleLytego

wykonania umowy zgodnie z S[WZ,6)utrzymywanie sig warunk6w pogodowych uzasadniaj4cych

realizacjg umowy po uptywie terminu wskazanego w $2 pkt.2.3.Warunkiem wprowadzeniazmian

zawartej umowy jestsporzqdzenie podpisanego przez Strony Protokolu zmiany umowy okreSlaj4cego

przyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej okolicznoSci z

wymienionych w niniejszym paragrafie. Protok6lzmiany umowy bgdzie za\4cznikiem do aneksu, o

kt6rym mowa w ust. l.4.Zmiany umowy mogq by6 dokonywane r6wnieLw przypadku zaistnienia

okoliczno6ci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 ustawy pzp.

IV.6) INF'ORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeteti dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019 -ll -25, godzina: 1 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a (f,)rzetarg

nie o gr aniczony, pr zetar g o graniczony, ne go cj acj e z o glo szeni em) :

Nie

Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporzQdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

>pl

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych avrotowi
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Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by(,przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki sluZ4ce

sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przezn czy6 na sfinansowanie calo5ci lub czg5ci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

1 .Oferta wraz z zal4cznikami musi by6 podpisanaprzez WykonawcE. Zamawiaj4cy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wla6ciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej. Jeheli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6

zlo2one wraz z ofert4 w oryginale lub notarialnie po5wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nale|y

zalqczy(, dokumenty potwierdzaj 4ce,2e osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowazriona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazat w szczeg6lno6ci

przezzal1czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) ,2.Zasady skladania oferty przezpodmioty

wystgpujqce wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwiadczenia wskazane w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega

wykluczeniunapodstawieart.24ust.lpkt12-23iust.5pktl,2i4ustawyPzp)powinnybytzlo2one

przez ka2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. OSwiadczeniate maj4 potwierdzat

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

kaldy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowi4zani sq do ustanowienia pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierujqcy ustanowienie

pelnomocnika musi zawierat w szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego

dotyczy, Wykonawcow ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o

udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania o6wiadczef woli, wymienione we

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze

zostat zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlohonej wraz z ofertE. Dokument (lub dokumenty)

zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zostad zlo2ony wraz z ofertq w formie oryginalu lub

notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajgcego ustanowienie

pelnomocnika nalezy zalqczyt dokumenty potwierdzaj qce,2e osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla

upowa2niona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza(,
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w szczeg6lnoSci przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego). 2.3. Wszelka korespondencja

oraz rozliczenia dokonywane bgd4 wyl4cznie z pelnomocnikiem. 2.4.Wype\niajqc formularz oferty, jak

r6wnie2 inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawca, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy,nale?y

wpisa6 dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powotuje sig na zasoby innych podmiot6w, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24ust. l pkt 12-23 iust.5 pkt 1,2 i4ustawyPzp).4.Wykonawcawterminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekanje

Zamawiajqcemu oSwiadczenie (w oryginale) o przynale2noSci lub braku przynaleinoSci do tej samej

grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1pkt23 ustawy Pzp.Wrazze zlozeniem oSwiadczenia o

przynalehno6ci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2epowi4zania z innym wykonawc4 nie

prowadzqdo zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wyrnagafie o6wiadczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym powinno byt zlo2one przez kazdego Wykonawca wsp6lnie

ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rzy zloLyli odrgbne oferty.

Wykonawca jest uprawniony zlory| wraz z ofert4 oSwiadczenie (w oryginale) o braku przynaleLnoSci do

grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w,

jeileli Wykonawca nie jest czlonkiem 2adnej grupy kapitatowej. Wykonawca jest zobowiEzany zloiry|

oSwiadczenie o braku prrynale2noSci do grupy kapitalowej zgodnie zprawd1, po ustaleniuznale$q

staranno6ci4,2e nie zachodzqw jego przypadku powiqzania tworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze 6wiadomo(ci4,2e

skladanie nieprawdziwych oSwiadczefr sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, Wykonawca moze nie sklada6 oSwiadczenia o braku

przynaleLno6ci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art,

24ust.l1 ustawy Pzp,tj. w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniana stronie internetowej Zamawiajqcego

informacji z otwarcia ofert. Zamawiaj4cy nie bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do

uzupelnienia oSwiadczenia o braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej . 5. Zamawiajqcy

wykluczy Wykonawcg z postgpowania, o ile zajd4wobec tego Wykonawcy okoliczno6ci wskazane w art.

24ust. I pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zlo2enia

oSwiadczefr lub dokument6w potwierdzajqcych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5)

(aktualne na dziehzNohenia oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania
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warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), jezeli: l) Wykonawca wskaze

dostgpno6i o6wiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod

okreSlonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnychbazdanych, w szczeg6lno5ci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informaty zacji dzialalno6ci

podmiot6w realizujqcych zadania publiczre (tj. Dz. IJ. z 2017 r., poz. 570, z p6Ln. zm.). W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przezWykonawca

o6wiadczenia lub dokumenty.Dotyczy to w szczeg6lnoSci infonnacji odpowiadajEcej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2O sierpnia

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj.Dz.IJ.22018 r.,pou.986) orazwydruk6w z Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzialalno5ci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z dnia 6 marca2g18 r.

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospo darczej i Punkcie Infonnacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U. poz.647),2) Wykonawca wskaZe oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III.4) i
u.5), ktorc znajduj4 sig w posiadaniuZamawiajacego, w szczeg6lno6ci o3wiadczenialub dokumenty

przechowyr,vane ptzez Zamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spehriania warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych o5wiadczeri lub dokument6w, o ile s? one aktualne. T.Ie1eli

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.a) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o dzialalno6ci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub

ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczefiniej ni7 6

miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.7.2. Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,nie wydaje sig

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cvm odpowiednio

o5wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyt, zlo2one przednotariuszem lub przed organem

sqdowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczegowlaSciwym ze

wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy

pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiaj4cy uniewazni postgpowanie w przypadkach okre6lonych w art. 93 ust. 1

ustawy Pzp. ZamawiajEcy mo2e uniewazni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okreslonym w art.93

ust. la ustawy Pzp..
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