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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242074-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2018/S 106-242074
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
5272825616
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Krawczyk
Tel.: +48 225870360
E-mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warszawa.rzgw.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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: Państwowa osoba prawna

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 projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych, a także z pełnieniem
nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla pięciu zadań
Numer referencyjny: ROZ.281.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji
administracyjnych, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla pięciu zadań: 1.Pogłębienie
kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych,
2. Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Giżycku,
3. Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Mikołajkach,
4. Remont śluzy Guzianka I,
5. Remont śluzy i jazu w Karwiku.
W ramach projektu pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury zwiąż. z rozwojem funkcji gospod. na szlakach
Wlk. Jez. Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. Etap III – remont śluzy
Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodn. WJM poprzez prace
hydrotechn. przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rz. Węgorapy,
przebudowa nabrzeża jez. Mikołajskie i Niegocin.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 293 677.51 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:
Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pow. piski, pow. giżycki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla tej części jest: opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji, projektu
budowlanego i wykonawczego dla zadania: Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i
raf kamiennych, obejmującego 5 części:
Część I – Pogłębienie wylotu kanału Niegocińskiego do jeziora Niegocin; Pogłębienie portu PGW WP RZGW w
Giżycku – miasto Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie;
Część II – Pogłębienie wylotu kanału Jeglińskiego do jeziora Roś; Pogłębienie szlaku żeglownego tzw. „Bramy
Sekstyńskiej” –przejścia z jeziora Seksty na jezioro Śniardwy –gmina Pisz, pow. piski, woj. warmińskomazurskie;
Część III – Pogłębienie szlaku żeglownego pomiędzy jeziorem Mikołajskim a jeziorem Śniardwy w dwóch
lokalizacjach –gmina Mikołajki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie;
Część IV – Pogłębienie szlaku żeglownego w rejonie jeziora Szymon –od kanału Mioduńskiego do kanału
Szymońskiego –gmina Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie;
Część V – Pogłębienie szlaku żeglownego w rejonie jeziora Tałtowisko przy połączeniu z kanałem
Grunwaldzkim – gmina Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie;
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Wraz z: niezbędnymi pomiarami i materiałami geodezyjnymi, mapą do celów projektowych, inwentaryzacją
stanu istniejącego.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji administracyjnych z potwierdzeniem
ich ostateczności (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i jeżeli
zajdzie taka potrzeba: decyzji lokalizacyjnej celu publicznego (warunków zabudowy), decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych uzgodnień, niezbędnych na etapie
realizacji 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: 331 295.39 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 520
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. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części
wykonania zamówienia objętego prawem opcji.
Pełnienie nadzoru autorskiego - w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi od dnia
wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do dnia
zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

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. Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez
Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku nieprzyznania
Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Giżycku
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71248000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla tej części jest: opracowanie dokumentacji projektowej, w tym oceny stanu
technicznego, koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Przebudowa zaplecza
technicznego RZGW w Giżycku, miasto Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie wraz z: niezbędnym
zakresem badań geologicznych, pomiarami i materiałami geodezyjnymi, mapą do celów projektowych,
inwentaryzacją stanu istniejącego, inwentaryzacją zieleni.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji administracyjnych z potwierdzeniem
ich ostateczności (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na budowę-remont
oraz innych decyzji, pozwoleń wymaganych przy realizacji 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: 288 753.39 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 520
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. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części
wykonania zamówienia objętego prawem opcji.
Pełnienie nadzoru autorskiego - w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastapi od dnia
wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do dnia
zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia 31 grudnia
2021 r.

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. Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez
Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku nieprzyznania
Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Mikołajkach
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Mikołajki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla tej części jest: opracowanie dokumentacji projektowej, w tym oceny stanu
technicznego, koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Przebudowa zaplecza
technicznego RZGW w Mikołajkach, miasto Mikołajki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie wraz
z: niezbędnym zakresem badań geologicznych, pomiarami i materiałami geodezyjnymi, mapą do celów
projektowych, inwentaryzacją stanu istniejącego, inwentaryzacją zieleni.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji administracyjnych z potwierdzeniem
ich ostateczności (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na budowę-remont
oraz innych decyzji, pozwoleń wymaganych przy realizacji 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: 163 604.34 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 520
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. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części
wykonania zamówienia objętego prawem opcji.
Pełnienie nadzoru autorskiego - w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi od dnia
wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do dnia
zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zostanie nadany. Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez
Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku nieprzyznania
Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Remont śluzy Guzianka I
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Ruciane Nida, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla tej części jest: opracowanie dokumentacji projektowej, w tym oceny stanu
technicznego, koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Remont śluzy Guzianka I, miasto
Ruciane Nida, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie wraz z: niezbędnym zakresem badań geologicznych,
pomiarami i materiałami geodezyjnymi, mapą do celów projektowych, inwentaryzacją stanu istniejącego,
inwentaryzacją zieleni.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji administracyjnych z potwierdzeniem
ich ostateczności (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na budowę-remont
oraz innych decyzji, pozwoleń wymaganych przy realizacji 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: 226 663.96 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 520
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. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części
wykonania zamówienia objętego prawem opcji.
Pełnienie nadzoru autorskiego - w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi od dnia
wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do dnia
zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
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. Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez
Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku nieprzyznania
Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Remont śluzy i jazu w Karwiku
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Karwik, gmina Pisz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla tej części jest: opracowanie dokumentacji projektowej, w tym oceny stanu
technicznego, koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Remont śluzy i jazu w Karwiku,
gmina Pisz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie wraz z: niezbędnym zakresem badań geologicznych,
pomiarami i materiałami geodezyjnymi, mapą do celów projektowych, inwentaryzacją stanu istniejącego,
inwentaryzacją zieleni.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji administracyjnych z potwierdzeniem
ich ostateczności (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na budowę-remont
oraz innych decyzji, pozwoleń wymaganych przy realizacji 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: 283 360.43 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 520
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. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części
wykonania zamówienia objętego prawem opcji.
Pełnienie nadzoru autorskiego - w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi od dnia
wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do dnia
zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

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. Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez
Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku nieprzyznania
Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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:
1. Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych
Warunek I:
Wykonawca musi wykazać się wykon. min. 2 projektów, obejm. prace pogłębiar. na obszarze jezior,
śródlądowych dróg wodn., kanałów lub zbiorników, kubatura robót pogłęb. w każdym z projektów wynosiła min.
3

1 500 m , Warunek II: Wykonawca musi dysponować projektantem z odpowied. uprawnieniami, 3 lata dośw.
zawod., doświadcz. zawod min. 1 projekt. – roboty pogłęb.
2. Przebudowa zaplecza techn. w Giżycku,
Warunek I:
Wykonawca musi wykazać się wykonan. w ciągu ostatnich 5 lat min. 2 projektów, obejm. swoim zakresem
budowę, odbudowę, przebudowę lub remont betonowego lub w postaci ścianki szczelnej z oczepem,
ubezpieczenia brzegu rzeki, kanału, zbiornika wodn, potoku górskiego, basenu portowego;wart. o wart. min.
120 000 PLN brutto.
Warunek II:
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Wykonawca musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym, posiadającymi: 3-letnie doświad.
zawod., odpowiednie uprawm. wraz z doświad. związaz. z opracowaniem min. 1 projektu, - budowa, odbudowa,
przebudowa lub remont betonowego lub w postaci ścianki szczelnej z oczepem ubezpieczenia brzegu
rzeki, kanału, zbiornika wodn., potoku górskiego, basenu port. o wart. min. 120 000 PLN brutto; Wykonawca
musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym, posiadającymi: 3-letnie doświad. zawod.,
uprawnienia budowlane Wykonawca musi dysponować projektantem branży mechan. – technologicznej, który
powinien wykazać się opracowaniem min. 2 projektów obiektów hydrotechnicznych z wyposażeniem mechan.technologicznym.
3. Przebudowa zaplecza techn. w Mikołajkach,
Warunek I:
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat min. 2 proj., obejm. swoim zakresem
budowę, odbudowę, przebudowę lub remont betonowego lub w postaci ścianki szczelnej z oczepem,
ubezpieczenia brzegu rzeki, kanału, zbiornika wodn, potoku górskiego, basenu portowego; wart. min. 80 000
PLN brutto.
Warunek II:
Wykonawca musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym, posiadającymi: 3-letnie doświad.
zawod., odpowiednie uprawnienia budowl. wraz z doświad. zwiąż. z opracowaniem min. 1 projektu, obejm.
swoim zakresem budowę, odbudowę, przebudowę lub remont betonowego lub w postaci ścianki szczelnej z
oczepem ubezpieczenia brzegu rzeki, kanału, zbiornika wodn., potoku górskiego, basenu port.o wart. min. 80
000 PLN brutto;
4. Remont śluzy Guzianka I.
Warunek I:
Wykonawca musi wykazać się wykon. min. 2 projektów, z których każdy obejmował budowę, odbudowę,
przebudowę lub remont budowli hydrotechn. typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy lub elektrownia wodna; wart.
min. 150 000,00 PLN brutto.
Warunek II:
Wykonawca musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym, posiadającymi:3-letnie doświad.
zawod., uprawn. budowl. projekt musi obejmować budowę, odbudowę, przebudowę lub remont budowli
hydrotechn. typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy lub elektrownia wodna; wart. min. 150 000 PLN brutto;
Wykonawca musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym, posiadającymi: 3-letnie dośw.
zawod., uprawnien. budowl. Wykonawca musi dysponować projektantem branży mechan. – technol., który
powinien wykazać się opracowaniem min. 2 projektów obiektów hydrotechn. z wyposażeniem mechan.technolog.
5. Remont śluzy i jazu w Karwiku.
Warunek I:
Wykonawca musi wykazać się min. 2 projektów, obejm.budowę, odbudowę, przebudowę lub remont budowli
hydrotech. typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy lub elektrownia wodn., wart. min. 150 000,00 PLN brutto.
Warunek II:
Wykonawca musi dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym, posiadającymi: 3-letnie doświad.
zawod., uprawnien. budowl., projekt obejm. budowę, odbudowę, przebudowę lub remont budowli hydrotechn.
typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy lub elektrownia wodn.wart. min. 150 000 PLN brutto; Wykonawca musi
dysponować projektantem i projektantem sprawdzającym, posiadającymi:3-letnie doświad. zawod., uprawn.
budowl., Wykonawca musi dysponować projektantem branży mechan. – technolog
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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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
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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: 16/07/2018
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: 13/09/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2018
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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 22458701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 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.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, podstawy
wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
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.
2. Administracja danymi Wykonawcy zgodna jest z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej RODO
2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić dokument JEDZ i przesłać go elektronicznie do terminu składania
ofert na adres przetargi_warszawa@wody.gov.pl . Dokument musi być oparzony elektronicznym podpisem.
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,
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 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:
Część I Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych: 3 500 PLN,
Część II Przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku: 3 000 PLN,
Część III Przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Mikołajkach: 1 800 PLN,
Część IV Remont śluzy Guzianka I: 2 400 PLN,
Część V Remont śluzy i jazu w Karwiku: 3 000 PLN.
9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i
dokumenty:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
wart.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):
b) 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 mies. przed upływem terminu składania ofert,
c) 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,
d) na potwierdzenie spełniania „warunku I” wykaz usług oraz dowody, określające czy te usługi zostały
wykonane należycie. W wykazie usług należy podać wartość, przedmiot, daty wykonania usługi oraz podmioty,
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na rzecz których usługi zostały wykonane. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
e) na potwierdzenie spełniania „warunku II” (patrz pkt pkt III.1.3 ogłoszenia): wykaz osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia (projektanta i projektanta sprawdzającego) wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych (uprawnieniach) tych osób, doświadczeniu i podstawie do dysponowania tymi
osobami
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2018
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