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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343836-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2017/S 167-343836
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B
Warszawa
03-194
Polska
Osoba do kontaktów: Zofia Żbikowska
Tel.: +48 225870364
E-mail: przetargi@warszawa.rzgw.gov.pl
Faks: +48 225870202
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warszawa.rzgw.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.warszawa.rzgw.gov.pl
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
Inny rodzaj: Administracja rządowa niezespolona

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodna i utrzymanie wód

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i
umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy.

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest:
I.Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych dla
zadań:
1) Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra
2) Udrożnienie kanału Śniardwy – Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku
3) Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego oraz Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki
Węgorapy
wraz z: niezbędnym zakresem badań geologicznych, pomiarami geodezyjnymi, mapą do celów projektowych,
inwentaryzacją stanu istniejącego, inwentaryzacją zieleni, kompletnymi materiałami do wniosków o: decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz uzgodnieniami na poszczególnych etapach
realizacji zamówienia.
II. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie wykonanej
dokumentacji.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 460 000.00 PLN

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:
Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1.Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych dla
zadania: Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra, gm. Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
wraz z: niezbędnym zakresem badań geologicznych, pomiarami geodezyjnymi, mapą do celów projektowych,
inwentaryzacją stanu istniejącego, inwentaryzacją zieleni, kompletnymi materiałami do wniosków, decyzję
pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę istniejącego umocnienia i wykonanie nowego, decyzję pozwolenia na
rozbiórkę istniejącego umocnienia i budowę nowego oraz uzgodnieniami na poszczególnych etapach realizacji
zamówienia.
2. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie wykonanej
dokumentacji. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wykonania zamówienia objętego
prawem opcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekty umów znajdują się w załącznikach do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 666.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/11/2017
Koniec: 31/07/2019
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: tak
Opis opcji:
Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną
na podstawie wykonanej dokumentacji. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji,Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót
realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej i uzyskania dla nich pozwolenia na
użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane – w terminie nie dłuższym niż do dnia
31.12.2021 r. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wykonania zamówienia objętego prawem
opcji. Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego zawarto w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, będącymi załącznikami do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zostanie nadany.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia zamówienia, podany w pkt II.2.7) niniejszej sekcji ma charakter jedynie informacyjny i jest
terminem przewidywanym. Zgodnie z punktem 2 SIWZ początkowym terminem realizacji przedmiotowego
zamówienia jest dzień podpisania umowy. Termin zakończenia – 31.7.2019 r. dotyczy zamówienia
podstawowego (gwarantowanego), nieobjętego prawem opcji.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Udrożnienie kanału Śniardwy – Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
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1.Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych dla
zadania: Udrożnienie kanału Śniardwy – Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku, gm. Pisz, pow. piski, woj.
warmińsko-mazurskie,wraz z: niezbędnym zakresem badań geologicznych, pomiarami geodezyjnymi,
mapą do celów projektowych, inwentaryzacją stanu istniejącego, inwentaryzacją zieleni, kompletnymi
materiałami do wniosków, decyzję pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę istniejącego umocnienia i wykonanie
nowego, decyzję pozwolenia na rozbiórkę istniejącego umocnienia i budowę nowego oraz uzgodnieniami na
poszczególnych etapach realizacji zamówienia.
2. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie wykonanej
dokumentacji. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wykonania zamówienia objętego
prawem opcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekty umów znajdują się w załącznikach do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 96 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/11/2017
Koniec: 31/07/2019
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: tak
Opis opcji:
Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją
realizowaną na podstawie wykonanej dokumentacji. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji
inwestycji,Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. W razie skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji,Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót
realizowany na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej i uzyskania dla nich pozwolenia na użytkowanie
lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane – w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2021
r. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wykonania zamówienia objętego prawem opcji.
Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego zawarto w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia oraz w projekcie umowy, będącymi załącznikami do SIWZ.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zostanie nadany.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia zamówienia, podany w pkt II.2.7) niniejszej sekcji ma charakter jedynie informacyjny i jest
terminem przewidywanym. Zgodnie z punktem 2 SIWZ początkowym terminem realizacji przedmiotowego
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zamówienia jest dzień podpisania umowy. Termin zakończenia – 31.7.2019 r. dotyczy zamówienia
podstawowego (gwarantowanego), nieobjętego prawem opcji.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego oraz Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1.Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych dla
zadania: Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego, miasto Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj.
warmińsko-mazurskie
oraz Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy, miasto i gmina Węgorzewo, pow. węgorzewski,
woj. warmińsko-mazurskie, wraz z: niezbędnym zakresem badań geologicznych, pomiarami geodezyjnymi,
mapą do celów projektowych, inwentaryzacją stanu istniejącego, inwentaryzacją zieleni, kompletnymi
materiałami do wniosków, decyzję pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę istniejącego umocnienia i wykonanie
nowego, decyzję pozwolenia na rozbiórkę istniejącego umocnienia i budowę nowego oraz uzgodnieniami na
poszczególnych etapach realizacji zamówienia.
2. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie wykonanej
dokumentacji. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wykonania zamówienia objętego
prawem opcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekty umów znajdują się w załącznikach do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 278 333.33 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/11/2017
Koniec: 31/07/2019
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: tak
Opis opcji:
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Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją
realizowaną na podstawie wykonanej dokumentacji. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji
inwestycji,Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. W razie skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji,Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia
robót realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej i uzyskania dla nich pozwolenia na
użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane – w terminie nie dłuższym niż do dnia
31.12.2021 r. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wykonania zamówienia objętego prawem
opcji. Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego zawarto w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, będącymi załącznikami do SIWZ.
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zostanie nadany.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia zamówienia, podany w pkt II.2.7) niniejszej sekcji ma charakter jedynie informacyjny i jest
terminem przewidywanym. Zgodnie z punktem 2 SIWZ początkowym terminem realizacji przedmiotowego
zamówienia jest dzień podpisania umowy. Termin zakończenia – 31.7.2019 r. dotyczy zamówienia
podstawowego (gwarantowanego), nieobjętego prawem opcji.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I: Warunek1: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem
term. skł. ofert, co najm. 3 projektów, z których każdy spełniał łącz. poniższe warunki:1)obejmował swoim
zakresem budowę, odbudowę, przebudowę lub remont betonowego lub w postaci ścianki szczelnej z oczepem
ubezpieczenia brzegu (nie obwałowań) rzeki, kanału, zbiornika wodnego, potoku górskiego,2)wartość każdego
z proj. wynosiła min. 60 tys. zł brutto,
Warunek 2: Wykonawca musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym,
posiadającymi:1)Uprawnienia budowl. w specjalności inżynieryjnej hydrotechn. do projektowania lub
odpowiadające tej specjalności, ważne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. 2)5-letnie dośw. zawod. (od momentu
uzyskania uprawnień) w bezpośrednim projektowaniu budowli hydrotechnicznych. 3)Doświad. związane z
opracowaniem przynajmniej jednego projektu (budowlanego lub wykonawczego). Wskazany projekt musi
spełniać łączn. niżej wymienione warunki:
a)musi obejmować swoim zakresem budowę, odbudowę, przebudowę, remont betonowego lub w postaci
ścianki szczelnej z oczepem ubezpieczenia brzegu (nie obwałowań) rzeki, kanału, zbiornika wodnego lub
potoku górskiego,b)wart. projektu wynosiła min. 60 tys. zł brutto.
Część II: Warunek 1: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, co najmniej 3 projektów, z których każdy spełniał łącznie poniższe warunki:1)obejmował
swoim zakresem udrożnienia cieków oraz budowę, odbudowę, przebudowę lub remont ubezpieczenia brzegu
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(nie obwałowań) rzeki, kanału, zbiornika wodnego, potoku górskiego,2)wartość każdego z projektów wynosiła
min. 60 tys. zł brutto,
Warunek 2: Wykonawca musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym,
posiadającymi:1)Uprawnienia budowl. w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania lub
odpowiadające tej specjalności, ważne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. 2)5-letnie dośw. zawod. (od momentu
uzyskania uprawnień) w bezpośrednim projektowaniu budowli hydrotechnicznych. 3)Doświad. związ. z
opracowaniem przynajmniej jednego projektu (budowlanego lub wykonawczego). Wskazany projekt musi
spełniać łącznie niżej wymienione warunki: a)musi obejmować swoim zakresem udrożnienia cieków oraz
budowę, odbudowę, przebudowę, remont ubezpieczenia brzegu (nie obwałowań) rzeki, kanału, zbiornika
wodnego lub potoku górskiego,b)wartość projektu wynosiła min. 60 tys.zł brutto.
Część III: Warunek 1: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, co najmniej 3 projektów, z których każdy spełniał łącznie poniższe warunki:1)obejmował
swoim zakresem budowę, odbudowę, przebudowę lub remont betonowego lub w postaci ścianki szczelnej z
oczepem ubezpieczenia brzegu (nie obwałowań) rzeki, kanału, zbiornika wodnego, potoku górskiego,2)wartość
każdego z projektów wynosiła min. 100 tys. zł brutto,
Warunek 2: Wykonawca musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym,
posiadającymi:1)Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania
lub odpowiadające tej specjalności, ważne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. 2)5-letnie dośw. zawod. (od momentu
uzyskania uprawnień) w bezpośrednim projektowaniu budowli hydrotechnicznych. 3)Doświad. związane z
opracowaniem przynajmniej jednego projektu (budowlanego lub wykonawczego). Wskazany projekt musi
spełniać łącznie niżej wymienione warunki:
a)musi obejmować swoim zakresem budowę, odbudowę, przebudowę, remont betonowego lub w postaci
ścianki szczelnej z oczepem ubezpieczenia brzegu (nie obwałowań) rzeki, kanału, zbiornika wodnego lub
potoku górskiego,b)wartość projektu wynosiła min. 100 tys. zł brutto.
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:
Istotne postanowienia umowne dla każdej części zamówienia zawarto w projektach umów, będących
załącznikami do SIWZ.

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)
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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: 09/10/2017
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa w pokoju nr 302, II piętro (sala
konferencyjna).

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. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, podstawy
wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
w tym wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, projekty umów, informacje na temat wadium
oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia –
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Ofertę
należy złożyć w formie pisemnej.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Część I (Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra): 1 000 PLN,
Część II (Udrożnienie kanału Śniardwy – Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku): 1 100 PLN,
Część III (Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego oraz Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki
Węgorapy): 3 000 PLN.
Podstawy wykluczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
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W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, którzy
niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
24ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca będzie zobowiązany
przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, złożone wraz z ofertą na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp:
b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;
na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona):
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się 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 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.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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5) 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2017
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