
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.7.2018
nr kor.:

Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 Gliwice 44-121 Polska

Osoba do kontaktów: Pokój 113.

Tel.: +48 323008634E

mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu

Faks: +48 323008699Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdm.bip.gliwice.eu
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: http://zdm.bip.gliwice.eu
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 pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020
Numer referencyjny: ZDM.26.7.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
90611000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST : UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA GLIWICE
W LATACH 2018–2020 r.
W podziale na zadania :
Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni oraz tunelu,
Zadanie nr 2 - Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleni,
Zadanie nr 3 - Sprzątanie rynku oraz Starówki.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ wraz z wykazami ulic W1, W2,
W3,W4 stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 13a,b,c,d do SIWZ.
1. Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie zadania lub dowolnie wybrane przez siebie zadanie.



2. Dla każdego zadania prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie Dokument JEDZ należy
sporządzić dla każdego zadania oddzielnie.
4.Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji "a" części IV formularza JEDZ. Tym samym
wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów
kwalifikacji.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość -
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Oczyszczanie jezdni oraz tunelu
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Oczyszczanie jezdni oraz tunelu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
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
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj.zamówienia
polegającego na powtórzeniu usług objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania.Zakres
ewentualnego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone
na warunkach zamówienia podstawowego.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleni
Część nr: 2



II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleni.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
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
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj.zamówienia
polegającego na powtórzeniu usług objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania.Zakres
ewentualnego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone
na warunkach zamówienia podstawowego.
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
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Sprzątanie rynku oraz Starówki
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Sprzątanie rynku oraz Starówki
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
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



Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj.zamówienia
polegającego na powtórzeniu usług objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania.Zakres
ewentualnego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone
na warunkach zamówienia podstawowego.
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
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
- posiadający zezwolenie na transport odpadów o kodzie 20.03.03,
- posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 20.03.03,
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z suma gwarancyjna
na kwotę min. 1000 000,00 zł dla każdego zadania.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wiedza i doświadczenie:
Dla zadania nr 1:
Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie lub nadal wykonuje, co najmniej jedną
usługę polegającą na: mechanicznym i ręcznym zamiataniu oraz myciu nawierzchni ulic, o powierzchni dróg
min. 3 000 000 m2 (w tym powierzchni z asfaltu, betonu i granitu), realizowaną przez minimum 2 sezony
w jednym zamówieniu na terenie aglomeracji miejskiej.
Dla zadania nr 2:
Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie lub nadal wykonuje, co najmniej jedną
usługę polegającą na: mechanicznym i ręcznym oczyszczaniu chodników o powierzchni minimum 500 000
m2realizowaną przez minimum 2 sezony w jednym zamówieniu.
Dla zadania nr 3:
Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie lub nadal wykonuje, co najmniej jedną
usługę polegającą na: mechanicznym i ręcznym sprzątaniu nawierzchni z płyt granitowych lub kostki
granitowej o powierzchni minimum 4 000 m2 realizowaną przez minimum 2 sezony w jednym zamówieniu.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia musi
spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Potencjał techniczny:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej niżej
wymienionymi pełnosprawnymi urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia:



Dla zadania nr 1:
a) zamiatarka uliczna wyposażona w odkurzacz, zabudowana na pojeździe o DMC od 9 do 12 ton - 2 szt.,
- w tym jedna z funkcją do odbioru liści,
b) zamiatarka uliczna wyposażona w odkurzacz, zabudowana na pojeździe o DMC od 13 do 15 ton - 2szt.,
c) zamiatarka uliczna wyposażona w odkurzacz zabudowana na pojeździe o DMC od 17 do 19 ton - 3 szt.
wtym:
- jedna z funkcją do odbioru liści,
- jedna z funkcją do ciśnieniowego mycia nawierzchni,
- jedna z funkcją do oczyszczania opasek drogowych,
- jedna z funkcją przestawnych szczotek do oczyszczania jezdni z prawej lub lewej strony.
UWAGA! Jedna dowolna z zamiatarek musi posiadać certyfikat PN EN - ISO 3746 (dot. ograniczenia poziomu
hałasu w zakresie do 100 ÷ 110 db),
d) myjka wysokociśnieniowa wyposażona w skrętną listwę myjącą z możliwością kierowania z kabiny oraz
lancę do ręcznego mycia nawierzchni zabudowaną na pojeździe o DMC od 9 do 12 ton - 3 szt.,
e) samochód ciężarowy samowyładowczy o DMC od 15 do 19 ton - 1szt.,
f) koparko - ładowarka samojezdna - 1 szt.,
g) myjka wysokociśnieniowa spalinowa o ciśnieniu roboczym minimum 100 barów - 1szt.,
h) samochód dostawczy o DMC do 3,5 tony przeznaczony do przewożenia minimum 5 osób z nadwoziem typu
furgon - 1szt., z wymaganym wyposażeniem.
i)samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób z nadwoziem typu furgon
o długości przedziału bagażowego minimum 4 metry z zamontowaną na dachu pojazdu rozkładaną tablicą
świetlną ze strzałką zmiennej treści - 1 szt. - z wymaganym wyposażeniem.
j) Platforma (zwyżka małogabarytowa) - samochód z podnośnikiem koszykowym 1 szt.
k)plac magazynowy lub baza sprzętowa o której mowa w Rozdz.I pkt 11 Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia - 1 szt
Dla zadania nr 2:
a) Wielofunkcyjny pojazd o konstrukcji przegubowej o DMC 3,5t wyposażony w zamiatarkę wchłaniająca
z zabudowanym odkurzaczem, o zmiennym rozstawie szczotek i systemie ich zraszania, którego praca spełnia
normę emisji pyłów drobnych PM-EN15429-3:2015-2-05E - sztuk 2. W tym jedna wyposażona w niezależny
od agregatu zamiatającego moduł do mechanicznego usuwania chwastów wraz z jednoczesnym odebraniem
zanieczyszczenia.
b) samochód ciężarowy o DMC do 3,5 tony - 3 szt.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla zadania nr 3:
a) Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PM-EN15429-3:2015-2-05E,o
konstrukcj i  przegubowej o DMC do 2 ton wyposażony w system szczotek i  dysz oraz zbiornik
na wodę,odkurzacz zewnętrzny i myjkę wysokociśnieniową, głowice szorującą na mokro z użyciem środków
chemicznych i ssawę umieszczoną za tylną osia- 2 szt.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dysponowania potencjałem technicznym podlega
sumowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia tj.
Dla zadania nr 1:
a) koordynator prac (1 osoba) z :
- co najmniej średnim wykształceniem oraz aktualnym uprawnieniem do kierowania ruchem wynikającym
z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz. U. Nr 123
poz.840),legitymujący się co najmniej 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu obowiązków z zakresu
koordynowania prac związanych ściśle z przedmiotem zamówienia tj. polegających na utrzymaniu czystości,
usuwaniu skutków nagłych zdarzeń.
b) pracownicy brygady roboczej:
- minimum 4 osoby posiadające aktualne uprawnienia do kierowania ruchem wynikające z Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz. U. Nr 123 poz.840), w tym minimum
2osoby posiadające aktualne uprawnienia ADR w zakresie podstawowym.
Dla zadania nr 2:
a) koordynator prac (1 osoba) z co najmniej średnim wykształceniem
b) 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia do kierowania ruchem wynikające z Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz. U. Nr 123 poz.840),
Dla zadania nr 3:
a) koordynator prac (1 osoba) z co najmniej średnim wykształceniem
b) 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia do kierowania ruchem wynikające z Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz. U. Nr 123 poz.840),



Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może wykazać tego samego koordynatora dla
wszystkich zaoferowanych zadań.
Pozostali pracownicy powinni być zatrudnieni oddzielnie dla każdego zadania.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia podlega sumowaniu.
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:
Zgodnie ze wzorem umowy i dokumentami zamówienia.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 05/06/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego.
Sala 100 I piętro.
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:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa 02-676Polska Tel.: +48 224587801 Faks: +48
224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 Faks: +48
224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

Główny Specjalista

24-04-2018 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

24-04-2018 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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