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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39316-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne
na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
2018/S 019-039316
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70
Warszawa
01-381
Polska
Tel.: +48 224437616
E-mail: bemowo.wzp@um.warszawa.pl
Faks: +48 223254007
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bemowo.waw.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
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:
Utrzymanie czystości i porządku terenów komunalnych - umowa na 36 miesięcy

II.1.2)

Główny kod CPV
90600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych Dzielnicy
Bemowo m. st. Warszawy.Rodzaj i zakres prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku:
1. Sprzątanie terenów niezagospodarowanych - jednorazowe zebranie i usunięcie odpadów zalegających na
dużej powierzchni w sposób rozproszony, których rodzaj, lokalizacja i szacunkowa ilość zostanie każdorazowo
określona przez Zamawiającego w zleceniach. Odpady zebrane danego dnia powinny być wywiezione w dniu
wykonywania prac porządkowych, bądź w dniu następnym do godziny 08:00 pod warunkiem pozostawienia ich
do tego czasu w szczelnych workach foliowych.
2. Ustawienie kontenerów i wywóz odpadów – podstawienie kontenera KP-7 w miejscu i czasie określonym
każdorazowo przez Zamawiającego oraz odbiór zgromadzonych w nim odpadów.
c.d. w sekcji II.2.4
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 870 833.33 PLN

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: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
c.d. z sekcji II.1.4
3. Ręczne oczyszczanie krawężników i opasek – usuwanie roślin z nawierzchni utwardzonej, jak np. chodniki,
krawężniki, schody oraz wykonywanie tzw. „odcinki” pomiędzy trawnikiem a chodnikiem wraz z wywozem
urobku.
4. Interwencyjne usuwanie plam olejowych – neutralizacja oleju za pomocą odpowiednich środków
chemicznych niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego.
5. Usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – usunięcie zwłok zwierzęcych z terenów komunalnych Dzielnicy
Bemowo wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Prace powinny być wykonane niezwłocznie po
zgłoszeniu przez Zamawiającego.
6. Usuwanie graffiti – usunięcie farby z powierzchni utwardzonych (elewacja budynku, płot, pomnik, ławka, itp.)
za pomocą rozpuszczalników lub metodami mechanicznymi. W przypadkach, gdy zastosowanie ww. metod
nie przyniesie rezultatu, po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się zamalowanie graffiti farbą o kolorze
możliwie zbliżonym do podłoża.
7. Deratyzacja – wyłożenie trutki na szczury na terenach zieleni komunalnej i jej okresowe uzupełnianie przez
okres minimum 14 dni. Miejsce wyłożenia trutki powinno zostać oznakowane poprzez wywieszenie stosownej
informacji, a ewentualne martwe gryzonie usunięte.
8. Opróżnianie koszy ulicznych - cykliczne opróżnianie i wywożenie odpadów zebranych w koszach ulicznych
(zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego) wraz z usunięciem ewentualnych zaśmieceń z
terenu o promieniu 1m wokół kosza. W zależności od lokalizacji kosza oraz pory roku Zamawiający przewiduje
opróżnianie koszy z częstotliwością od trzech razy w tygodniu do dwóch razy dziennie. Na dzień 1.1.2018 r.
eksploatowanych jest 346 koszy na śmieci.
9. Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci, ziemi i gruzu - jednorazowe zebranie i usunięcie odpadów
zalegających punktowo, w dużej ilości, których rodzaj, lokalizacja i szacunkowa ilość zostanie każdorazowo
określona przez Zamawiającego w zleceniach. Odpady zebrane danego dnia powinny być wywiezione w dniu
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wykonywania prac porządkowych, bądź w dniu następnym do godziny 08:00 pod warunkiem pozostawienia ich
do tego czasu w szczelnych workach foliowych.
10. Cykliczne sprzątanie pasów zieleni przyulicznej – zebranie zanieczyszczeń i zaśmieceń wraz z ich
wywozem z terenów zieleni przyulicznej przewidzianych do porządkowania w ramach umowy na utrzymanie
czystości i porządku na terenach komunalnych Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w latach 2019 – 2021
(maksymalnie 3186 ar każdorazowo), w tym także wygrabienie odchodów zwierzęcych, niedopałków, kapsli i
drobnych śmieci w promieniu 2m wokół ławek i 1m wokół koszy na śmieci ustawionych wzdłuż pasów zieleni.
Powyższe prace wykonywane będą z różną częstotliwością, w zależności od miesiąca zgodnie z poniższymi
wytycznymi: Miesiące I, II,XI, XII: Ilość porządkowań w miesiącu-1, Terminy realizacji prac w danym miesiącu
- 20 – 25 dnia każdego miesiąca; Miesiące III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: Ilość porządkowań w miesiącu-2,
Terminy realizacji prac w danym miesiącu - 7 -12 i 20 – 25 dnia każdego miesiąca.
W przypadku zalegania pokrywy śnieżnej lub istotnych czynników (np. niekorzystne warunki pogodowe)
wpływających na konieczność zmiany terminu prowadzenia prac porządkowych, terminy powyższe, za zgodą
osób pełniących nadzór nad realizacją zlecenia, mogą zostać przesunięte do czasu ustąpienia przyczyny
uniemożliwiającej ich wykonanie w terminie wynikającym z niniejszego harmonogramu. 11. Cykliczne sprzątanie
terenów parkowych (Fort Bema – 2547ar, Park Górczewska – 1920ar, Strefa Ochronna „Bumar” – 560ar, Plac
Kasztelański – 36 ar, Glinianki Sznajdra – 148ar, Plac Miejski – 12ar) - zebranie zanieczyszczeń i zaśmieceń
wraz z ich wywozem, wygrabienie niedopałków, kapsli i drobnych śmieci w promieniu 2m wokół ławek i 1m
wokół koszy na śmieci. Częstotliwość wykonywania prac uzależniona będzie od pory roku i lokalizacji i będzie
się wahać od dwóch razy w miesiącu do dwóch razy w tygodniu. c.d. w sekcji II.2.14.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 247 222.22 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2018
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o wartości 623 611,11 PLN
netto, polegających na wykonaniu następujących prac:jednorazowe opróżnienie kosza ulicznego;usuwanie
nielegalnych zwałek śmieci, ziemi, gruzu;cykliczne sprzątanie pasów zieleni przyulicznej;cykliczne sprzątanie
terenów parkowych, w tym placów zabaw. Wartość wskazana w II.1.5) uwzględnia powyższe.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Gwarantowany zakres zamówienia oraz zakres zamówienia wynikający z prawa opcji określony zostaniew
SIWZ. Opcja będzie dotyczyła krotności wykonywanych czynności wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia.

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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c.d. z sekcji II.2.4-Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania
podwyższonego stanu czystości na placach zabaw (Fort Bema-pow. 112ar, Plac Kasztelański-pow. 17ar, Park
Górczewska 37ar, w tym także linarium i siłownia) poprzez usuwanie śmieci oraz zamiatanie piasku i liści z
powierzchni utwardzonych. W zależności od pory roku częstotliwość:2-5 razy w tygodniu-c.d. w VI.3
II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/05/2018

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:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualny wypis z
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, prowadzonego
przez Prezydenta m.st. Warszawy, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289 j.t. ze zm.), następujących rodzajów odpadów: 20 02 01
odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 inne odpady nieulegające
biodegradacji, 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne, 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów, 20
03 07 odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje usługę odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. co najmniej jedną usługę
utrzymania czystości i porządku na terenach miejskich o wartości minimum 300.000,00 zł netto, trwającą
maksymalnie 12 miesięcy, w ramach jednej umowy.

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:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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c.d. z sekcji II.2.14. 12.Utrzymanie czystości miejsc pamięci narodowej – czyszczenie i mycie 10 pomników
środkami neutralnymi, bezpiecznymi dla zdrowia człowieka i ochrony środowiska oraz sprzątanie
bezpośredniego otoczenia pomników. Przewidywana częstotliwość wykonywania prac – trzy razy w roku.
13.Porządkowanie terenów parkowych po imprezach plenerowych organizowanych przez Urząd Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy – doczyszczenie terenu bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy - jednorazowe
zebranie i usunięcie z miejsca imprezy oraz jego najbliższego otoczenia odpadów zalegających na dużej
powierzchni w sposób rozproszony, w tym także wygrabienie odchodów zwierzęcych, niedopałków, kapsli i
drobnych śmieci w promieniu 2m wokół ławek i 1m wokół koszy na śmieci. Zebrane odpady należy wywieźć
przed rozpoczęciem imprezy lub umieścić w workach, które zostaną złożone w miejscu uzgodnionym z
organizatorem imprezy, a po jej zakończeniu wywiezione, nie później niż do godziny 08:00 dnia następnego.
Bieżące opróżnianie koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie imprezy oraz w jej najbliższym otoczeniu, z
częstotliwością zapewniająca nieprzepełnianie się pojemników na odpady. W przypadku zapełnienia kosza
należy niezwłocznie przystąpić do jego opróżnienia poprzez przesypanie zgromadzonych odpadów do worków
foliowych, które następnie zostaną szczelnie zawiązane i złożone w miejscu uzgodnionym z organizatorem
imprezy, a po jej zakończeniu wywiezione, nie później niż do godziny 08:00 dnia następnego. Sprawowanie
bieżącego nadzoru nad stanem czystości na terenie imprezy (co najmniej dwóch pracowników) – bieżące
zbieranie wszelkich zaśmieceń, które nie zostały umieszczone w koszach na śmieci poprzez gromadzenie
ich w workach foliowych, które po zapełnieniu zostaną szczelnie zawiązane i złożone w miejscu uzgodnionym
z organizatorem imprezy, a bezpośrednio po jej zakończeniu wywiezione, nie później niż do godziny 08:00
dnia następnego.Uporządkowanie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy – jednorazowe zebranie i
usunięcie z miejsca imprezy oraz jego najbliższego otoczenia odpadów zalegających na dużej powierzchni
w sposób rozproszony. Zebrane odpady należy wywieźć niezwłocznie po zakończeniu imprezy, nie później
niż do godziny 08:00 dnia następnego. 14.Konserwacja ławek parkowych – Prace przy konserwacji ławek
parkowych polegają na oczyszczeniu z korozji, odtłuszczeniu i pomalowaniu lakierem na kolor czarny stalowych
elementów konstrukcyjnych ławki, oczyszczeniu desek siedziska i oparcia z łuszczącej się starej farby,
zmatowieniu oraz wygładzeniu ewentualnych nierówności poprzez oszlifowanie, a następnie odpyleniu,
uzupełnieniu brakujących desek lub wymianie desek nienadających się do dalszej eksploatacji na nowe deski,
o wymiarach zgodnych z danym typem ławki. Uzupełniane/wymieniane deski należy zamocować w sposób
trwały do konstrukcji ławki, uzupełnieniu brakujących wkrętów lub śrub oraz nakrętek w poszczególnych
deskach siedzisk lub oparć i ich trwałym zamocowaniu do konstrukcji ławki, dwukrotnym pomalowaniu desek
barwiącym lakierem z impregnatem zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi w kolorze ciemnobrązowym.15. Mechaniczne odśnieżanie alejek-płużenie. 16. Ręczne odśnieżanie alejek-ręczne usunięcie
śniegu z pasa o szerokości minimum 1,5 m, a w przypadku alejki węższej na całej szerokości. W przypadku
zaniku pokrywy śnieżnej trwającego dłużej niż 7 dni, należy oczyścić alejki z piasku. 17.Posypywanie alejek
piaskiem-posypywanie czystym piaskiem bez dodatków środków chemicznych – jednorazowo 0,2 kg/m2.
18. Zamiatanie ciągów spacerowo-pieszych-zmiecenie piasku i innych zanieczyszczeń z ciągów spacerowopieszych i wywiezienie urobku w dniu wykonywania prac. 19. Uzupełnianie w podajnikach torebek do sprzątania
po psach-bieżące uzupełnianie w podajnikach torebek do zbierania psich odchodów (nie rzadziej niż co 10 dni).
Na dzień 1.1.2018 r. eksploatowanych jest 31 podajników. Torebki zapewni Urząd Dzielnicy Bemowo.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2018
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