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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226112-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2017/S 112-226112
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 106-212801)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warszawa.rzgw.gov.pl
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 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka.

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
I. Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych dla
zadań:
1) „Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego”,
2) „Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego”,
3) „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego”,
4) „Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego”,
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5) „Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego”
wraz z: niezbędnym zakresem badań geologicznych, pomiarami geodezyjnymi, mapą do celów projektowych,
inwentaryzacją stanu istniejącego, inwentaryzacją zieleni, kompletnymi materiałami do wniosków o wymagane
decyzje administracyjne oraz uzgodnieniami na poszczególnych etapach realizacji zamówienia.
II. W ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie wykonanej
dokumentacji.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 106-212801

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, umożliwiającą realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, zamawiający stawia warunki dotyczące doświadczenia (warunek I) i
dysponowania przez wykonawcę osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za
świadczenie usług (warunek II):
Warunek I:
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 3 projektów, z których każdy
spełniał łącznie poniższe warunki:
1) projekt dotyczył – betonowego lub w postaci ścianki szczelnej z oczepem – ubezpieczenia brzegu (nie
obwałowań) rzeki, kanału, zbiornika wodnego, potoku górskiego,
2) obejmował swoim zakresem budowę lub odbudowę, lub przebudowę, lub remont,
3) wartość każdego z projektów wynosiła min. 200 000 PLN brutto.
Zamawiający wymaga, aby „warunek I” był spełniony w całości przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot
oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).
Warunek II:
Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnymi za świadczenie usług, tj. co najmniej 2 osobami: projektantem i projektantem sprawdzającym.
Każda z tych osób musi posiadać:
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.
Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia, a będące obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym państwie członkowskim
i odpowiadające wymaganiom zawartym w art. 12 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016
r. poz. 290 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Przepisy dotyczące
świadczenia usług transgranicznych określa Rozdział 4 „Świadczenie usług transgranicznych” Ustawy o
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 r. poz. 65) oraz art. 20a Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1725).
2) 5-letnie doświadczenie zawodowe w bezpośrednim projektowaniu budowli hydrotechnicznych.
3) Doświadczenie związane z opracowaniem przynajmniej jednego projektu (budowlanego lub wykonawczego),
spełniającego łącznie warunki:
a) projekt dotyczył – betonowego lub w postaci ścianki szczelnej z oczepem – ubezpieczenia brzegu (nie
obwałowań) rzeki, kanału, zbiornika wodnego, potoku górskiego,
b) obejmował swoim zakresem budowę lub odbudowę, lub przebudowę, lub remont,
c) wartość projektu wynosiła min. 200 000 PLN brutto.
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą
będzie zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
b) zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów – w przypadku, gdy wykonawca
polega na zdolnościach tych podmiotów.
Na wezwanie zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie
złożyć:
Na potwierdzenie spełniania warunku I: wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku I oraz dowody,
określające czy te usługi zostały wykonane należycie.
Na potwierdzenie spełniania warunku II: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do świadczenia usług,
potwierdzający spełnianie warunku II wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych (uprawnień),
doświadczenia tych osób oraz o podstawie dysponowania tymi osobami.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
[Przed tekstem już zamieszczonym w pkt VI.3 ogłoszenia – który nie ulega zmianie – dodaje się:]
Podstawy wykluczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 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.
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych powyżej pod lit. c) i d), składa:
Ad. lit. c) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
Ad. lit. d) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej („Ad. lit. c” i „Ad. lit. d”),
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej pod lit. c),
składa dokument, o którym mowa w „Ad. lit. c)”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje dodatkowe:
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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