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Toruń: Mechaniczne odśnieżanie ulic i dróg osiedlowych na terenie miasta Torunia -plan awaryjny JCB

Numer ogłoszenia: 417034 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mechaniczne odśnieżanie ulic i dróg osiedlowych na terenie miasta Torunia -plan awaryjny JCB.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym odśnieżaniu ulic i dróg osiedlowych na terenie miasta

Torunia zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego. - (plan awaryjny JCB) Usługa wykonywana będzie sprzętem Wykonawcy w sytuacji dużych opadów śniegu (jednorazowy opad powyżej 20 cm) lub

wystąpienia pokrywy śnieżnej o grubości powyżej 30 cm oraz potrzeb nadzwyczajnych związanych z usuwaniem skutków zimy o których Wykonawcę poinformuje osoba upoważniona do

reprezentowania Zamawiającego. 2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia obejmuje: - 1 600 godzin efektywnego czasu pracy, 3. Zamówienie zostało podzielone na 16 (szesnaście)

równych części wynoszących po: - 100 godzin efektywnego czasu pracy każda, 4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i wydawania poleceń jest Inspektor ds.

Oczyszczania Andrzej Komuda lub dyspozytor >>Akcji Zimowej<< zwanej dalej dyspozytorem >>AZ<< 5. Wykonawca zobowiązuję się do świadczenia usługi w systemie pracy całodobowej w

niedzielę i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy według grafiku AZ opracowanego przez Zamawiającego lub na wezwanie w przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych. 6. Wykonawca

zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego i rozpocząć świadczenie przedmiotu umowy w czasie 4 godzin od telefonicznego zgłoszenia dyspozytora AZ o konieczności podjęcia

działań. 7. Zamawiający wzywając Wykonawcę zapewni świadczenie usługi minimum na 4 godz. 8. Wymagania sprzętowe dla podziału na części od 1 - 15: - koparko-ładowarka typ JCB 3CX lub

porównywalna, lub - ładowarka kołowa, UWAGA sprzęt winien być wyposażony w pług odśnieżający z lemieszem gumowym lub łyżkę z lemieszem stalowym (bez zębów) lub innych elementów

mogących uszkodzić powierzchnię odśnieżaną o pojemności nie mniejszej niż 1,5 m3. 9. Wymagania sprzętowe dla podziału części 16: - równiarka drogowa. 10. Wykonawca zobowiązuje się

wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zalecaną przez Zamawiającego technologią (odśnieżanie). - odśnieżanie polega na odgarnięciu śniegu z ulic na pobocza drogi tak aby nie ograniczyć

poruszania się innym uczestnikom ruchu. - śniegu nie wolno pryzmować w bezpośredniej bliskości ogrodzeń (płotów). - w przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu może występować

konieczność przewożenia śniegu w wolne w miejsca. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w terenie. 12. Realizacja usługi każdorazowo potwierdzana będzie przez

dyspozytora Akcji Zima w raporcie dziennym pracy sprzętu, który zawiera zestawienie lokalizacji w jakich świadczono usługi wraz ze wskazaniem czasu, w jakich były one świadczone. 13.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy jest protokół odbioru podpisany przez strony. Protokół zawiera zestawienie lokalizacji w jakich świadczono usługi wraz ze

wskazaniem czasu, w jakich były one świadczone. Protokół sporządza się na podstawie raportów dziennych pracy sprzętu potwierdzanych przez dyspozytora Akcji Zima bądź osobę bezpośrednio

nadzorującą usługę ze strony Zamawiającego. Raporty dzienne pracy sprzętu również zawierają zestawienie lokalizacji w jakich świadczono usługi wraz ze wskazaniem czasu, w jakich były one

świadczone. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia. 14.Wykonawca będzie

wykonywał przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem Zamawiającego i zalecaną przez Zamawiającego technologią. 15.Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego.

Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67

ust. 1 pkt. 6 ustawy) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu zamówienia-prac określonych w punkcie 9. SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu

zamówienia-prac określonych w punkcie 9. SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże , (wymagania dla każdej części oddzielnie), że dysponuje minimum jedną kołową koparko-ładowarką typu JCB 3CX lub

porównywalną z łyżką wyposażoną w lemiesz gumowy lub stalowy bez zębów o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 lub ładowarką kołową oraz minimum 1 osobą posiadającą

wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania oferowanym pojazdem i/lub minimum jedną równiarką drogową oraz minimum 1 osobą posiadającą wymagane przepisami prawa

uprawnienia do kierowania oferowanym pojazdem.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca - dysponuje minimum 1 osobą na pojazd ,posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania oferowanym pojazdem

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca na własny koszt ubezpieczy się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, lub na skutek niewykonania

lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej, deliktowej oraz kontraktowej, z sumą gwarancyjną 100. 000 PLN, na jedno i wszystkie

zdarzenia. Zakres odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia OC musi zostać rozszerzony klauzulą dodatkową o szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot

obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego. W szczególności ochroną powinny być objęte szkody wyrządzone w

drogach i ulicach wraz z infrastrukturą drogową. W umowie ubezpieczenia maksymalna wysokość franszyz: integralnej oraz redukcyjnej, nie może przekraczać 5. 000 PLN. Wykonawcy

zobowiązani są do przedstawienia Umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu, należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg zał.1 Rozdział II siwz . 2. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. 3. Załącznik nr.5 Rozdział II siwz 4. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku

składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 5. O ile dotyczy Rozdział II siwz zał.4 siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Z zastrzeżeniem §4 ust 4 umowy nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu umowy określonego §2 ust.

2 umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń

odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust. 3 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w

Toruniu ul. Grudziądzka 159 sekretariat.



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


