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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271484-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2021/S 103-271484
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Anklewicz Zarząd Zlewni w Przemyślu tel. +48 166703808, zagadnienia techniczne:
Dawid Ruba Zarząd Zlewni w Przemyślu tel. +48 166703808
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Tel.: +48 178537400
Faks: +48 178536421
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wody.gov.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://przetargi.wody.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
Środowisko

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

Nazwa:
Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II
Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.23.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 6
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 1 – Udrożnienie rzeki Lubaczówka
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lubaczów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad.1 Udrożnienie rzeki Lubaczówka
Roboty:
— smarowanie towotem wszystkich części pracujących jazu: 1 kpl
— malowanie farbą olejną elementów metalowych jazu, 2 krotne farbą: 54,3 m2
— rozbiórka zatoru: 10,4 m3
— wywiezienie materiału z rozbiórki zatoru (100 %): 14,56
Usługi:
— ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki o powierzchni: 13495,0 m2,
— wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp z powierzchni: 13495,0 m2,
— ręczne wykoszenie porostów z dna o powierzchni: 12483,0 m2,
— wygrabianie wykoszonych porostów z dna o powierzchni: 12483,0m2,
— usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, pow. lustra wody ponad 60 %: 5315,0,0 m2
— ręczne ścięcie krzaków gęstych: 0,03 ha
— pocięcie rębakiem gałęzi po wyciętych krzakach 2,4 m3

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 2 – Udrożnienie potoku Bachorka
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lubaczów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad1. Udrożnienie potoku Bachorka
Roboty:
— Rozbiórkę zatoru i tam bobrowych – 87,79 m3
— Wywóz części materiału z rozbiórki zatoru i tam bobrowych – 61,45mp
— Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – 14 m i 8 m
Usługi:
— ręczne wykoszenie porostów ze skarp oraz pobocza – 65442 m2,
— wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp oraz pobocza – 58312 m2 + 7 130 m2,
— ręczne wykoszenie porostów z dna – 10 395 m2,
— wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 10 395 m2,
— usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 9 341m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Cześć 3 – Udrożnienie potoku Przerwa
Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lubaczów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad.1. Udrożnienie potoku Przerwa
Roboty:
— Rozbiórkę tam bobrowych –31,62m3
— Wywóz części materiału z rozbiórki tam bobrowych – 22,13 mp
— Usunięcie powalonych drzew fi 31-65cm – około 10 szt,
— Smarowanie towotem części pracujących jazu – 1 kpl,
— Naprawa ubezpieczenia prawej skarpy poszuru jazu w km 13+176 –0,65 m3
Usługi:
— Ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych –0,16 ha
— Pocięcie rębakiem ściętych krzaków –13 m3
— Ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 41110 m2,
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp - 41110m2,
— Ręczne wykoszenie porostów z dna - 10411m2.
Wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 10411m2,
— Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 % - 2828m2
— Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 4005m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 4 – Udrożnienie rzeki Sołotwa
Część nr: 4
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lubaczów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad.1 Udrożnienie rzeki Sołotwa
Roboty:
Rozbiórkę zatorów i tam bobrowych – 42,15 m3
Wywóz części materiału z rozbiórki zatorów i tam bobrowych – 29,51 mp
Usługi:
Ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych – 0,31ha
Pocięcie rębakiem ściętych krzaków – 25 m3
Ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 62544 m2,
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp - 62544m2,
Ręczne wykoszenie poboczy rzeki z wygrabieniem 4430 m2
Ręczne wykoszenie porostów z dna - 27774m2,
Wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 27774m2,
Załadowanie na przyczepy i wywóz wykoszonej roślinności (poszerzone koryto) – 27774 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, pow. lustra wody ponad 60 % - 5979m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 5 – Udrożnienie potoku Glinianka (Papiernia)
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lubaczów
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad.1 Udrożnienie potoku Glinianka (Papiernia)
Roboty:
Rozbiórkę zatorów i tam bobrowych –31,56 m3
Wywóz części materiału z rozbiórki zatorów i tam bobrowych –22,09 mp
Usługi:
Ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych –0,21ha
Pocięcie rębakiem ściętych krzaków –16.8 m3
Ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 41852m2,
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp - 41852m2,
Ręczne wykoszenie porostów z dna - 9170m2,
Wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 9170m2,
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 5330m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 6 – Udrożnienie potoku Baszenka (Radruż)
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lubaczów

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1 Udrożnienie potoku Baszenka (Radruż)
Roboty:
Rozbiórkę tam bobrowych –21,36m3
Wywóz części materiału z rozbiórki zatorów itam bobrowych – 15,0mp
Usługi:
Ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych – 0,10ha
Ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 19930m2,
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp - 19930m2,
Ręczne wykoszenie porostów z dna - 4377m2,
Wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 4377m2,
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 560m2
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 7 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 6+000 - 13+100
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Jarosław

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1. Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 6+000 - 13+100
Roboty:
Rozbiórka tam bobrowych – szt. 5 -> 48,6 m3,
Wywóz materiału z rozebranych tam bobrowych – 44,23 m3.
Usługi:
Wykoszenie porostów ręczne ze skarp porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem –
70818 m2,
Wykoszenie porostów ręczne z dna porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem –
12049,4 m2,
Ręczne ścinanie krzaków gęstych – 0,798 ha,
Pocięcie rębakiem krzaków gęstych uprzednio wyciętych, – 95,76 m3,
Hakowanie roślin korzeniących się w dnie pow. 60 % pow. – 12049,4 m2.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 90
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 8 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Rada w km 16+227-22+677
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Jarosław

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1. Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Rada w km 16+227-22+677
Usługi:
— Wykoszenie porostów ręcznie ze skarpy, porost gęsty twardy (+ławeczka):
M2= 56112,00
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m
(minus ławeczka):
M2= 50132
— Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku, porost gęsty twardy:
M2= 12 799,00
— Wygrabianie wykoszonych porostów z dna, szerokość skarpy ponad 2,0m:
M2= 12 799,00
— Wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) przy zarośnięciu pow. lustra wody
do 60 %:
M2= 12 799,00
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości:
Ha= 0,226
— Pocięcie rębakiem złożonych w stosy wyciętych karczków: m3=18,08
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 9 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło,
Starzawa, gm. Stubno
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Przemyśl

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1. Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło,
Starzawa, gm. Stubno
Usługa:
— Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp potoku, porost gęsty twardy – 141400 m2
— Wygrabienie wykoszonych porostów ręcznie ze skarp potoku, porost gęsty twardy przy szer. skarp ponad 2m
- 141400 m2
— Wykoszenie porostów ręcznie z dna potoku, porost gęsty twardy – 40865 m2
— Wygrabienie wykoszonych porostów z dna potoku ze złożeniem w pryzmy - 40865 m2
— Wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie /hakowanie / przy zarośnięciu do 60 %
powierzchni lustra wody - 17 550m2
— Wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie /hakowanie / przy zarośnięciupow.60 %
powierzchni lustra wody - 10 850 m2
— Ręczne ścinanie krzaków o średniej gęstości w km 1+400 – 3+000 brzeg prawy i lewy – 1,65 ha
— Pocięcie rębakiem gałęzi po wyciętych krzakach – 148,5 m3
Roboty:
— Usuwanie zatorów 33,075 m3
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 10 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Żurawianka w km 3+200-8+755 m. Żurawica
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Przemyśl

II.2.4)

Opis zamówienia:

31/05/2021
S103
https://ted.europa.eu/TED

10 / 29

Dz.U./S S103
31/05/2021
271484-2021-PL

11 / 29

Zad.1. Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Żurawianka w km 3+200-8+755 m. Żurawica
Roboty:
— rozbiórka zatorów (5 szt.) w korycie cieku w km 5+300 - 7+500 - 14.00m3
— wywożeniu urobku z rozbiórki zatorów na odległość 2km - 18.20mp
Usługi:
— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku oraz ławeokołoczki w km 3+200- 5+113 i
7+785-8+755 - 22006 m2
— wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0m w km jw - 19123m
— wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu pow. lustra wody do 30 % w km
3+200+5+113 - 3826 m2
— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna w km 7+785-8+755 - 582m2
— wygrabienie wykoszonych porostów z dna km jw - 582 m2
— ręczne ścinanie krzaków o poroście gęstym w km 3+200-5+113 i 7+785-8+755 - około0.2 ha
— wywożenie gałęzi z wyciętych uprzednio krzaków na odległość 2km – 53,20mp
— pocięcie rębakiem gałęzi po wyciętych krzakach – 20 m3
— ręczne ścinanie krzaków o poroście średnio gęstym w km 5+113-7+785 – 0,36 ha
— wywożenie gałęzi z wyciętych uprzednio krzaków na odległość 2km – 72mp
— pocięcie rębakiem gałęzi po wyciętych krzakach – 28,20 m3
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 11 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000 - 8+400 m. Starzawa, Stubno, gm.
Stubno
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Przemyśl
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad.1. Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000 - 8+400 m. Starzawa, Stubno, gm.
Stubno
Roboty:
Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych fi 150cm zam. 1/3 wys. średni. - 74 m,
Rozbiórka przetamowań (tam bobrowych) – 38,48m3
Usługi:
Ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 75 180m2,
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp –75 180m2,
Ręczne wykoszenie porostów z dna –16 488m2,
Wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 16 488m2,
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 % - 9590m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 12 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+200 - 0+550 w m-ci Bóbrka
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lesko

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1 Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+200 - 0+550 w m-ci Bóbrka
Roboty:
— Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV – 66m3,
— Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi, kategoria
gruntu IV – 66m3,
— Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, potoku kategoria gruntu I-III – 330m2.
Usługi:
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste –0,005ha,
— Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie –2mp,
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z
wywiezieniem –100m2,
— Obsianie skarp w ziemi urodzajnej –330m2.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 13 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie NW Lesko
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lesko

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1 Udrożnienie koryta potoku bez nazwy oraz zasyp wyrw w km 0+300 - 0+350 w m. Ropienka.
Zad.2 Udrożnienie koryta potoku Wańkówka oraz uzupełnienie ubytków kamienia w km 11+150 - 11+300 w m.
Brelików.
Zad.3 Udrożnienie koryta potoku Wańkówka oraz uzupełnienie ubytków kamienia na odcinku od km 7+400 7+530 w m. Wańkowa.
Zad.1 Udrożnienie koryta potoku bez nazwy oraz zasyp wyrw w km 0+300 - 0+350 w m. Ropienka.
Roboty:
Element I:
— Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV –25m3,
— Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego
lub średniego –6m3,
— Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego
lub średniego –10m3,
— Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km –29,6t,
— Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV –25 m3.
Element II:
— Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV –15m3,
— Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego
lub średniego –4m3,
— Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego
lub średniego –7m3,
— Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km –20,35 t,
— Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV –15m3.
Usługi:
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste – 0,005ha,
— Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie –2mp,
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z
wywiezieniem –100m2,
— Obsianie skarp w ziemi urodzajnej –100m2.
Zad.2 Udrożnienie koryta potoku Wańkówka oraz uzupełnienie ubytków kamienia w km 11+150 - 11+300 w m.
Brelików.
Roboty:
— Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV –22,5m3,
— Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego
lub średniego –5m3,
— Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego
lub średniego –5m3,
— Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV –22,5m3.
Zad.3 Udrożnienie koryta potoku Wańkówka oraz uzupełnienie ubytków kamienia na odcinku od km 7+400 7+530 w m. Wańkowa.
Roboty:
— Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV – 39m3,
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— Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego
lub średniego –10m3,
— Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego
lub średniego –5m3,
— Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km –27,75t,
— Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV –39m3.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 14 – Udrożnienie koryta potoku Długa wraz z zasypem wyrwy w km 0+450 - 0+500 w m. Kielczawa
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lesko

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad1. Udrożnienie koryta potoku Długa wraz z zasypem wyrwy w km 0+450 - 0+500 w m. Kielczawa
Roboty:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV – 35m3;
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub
średniego –5m3;
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub
średniego –15m3;
Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV – 35m3;
Usługi:
Ścinanie drzew miękkich średnica pni 21-30 cm – 2szt.;
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie –2mp;
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
– około 20m2;
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej –50m2;
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 15 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+120 - 0+370 w m. Dziurdziów
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lesko

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1. Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+120 - 0+370 w m. Dziurdziów
Roboty:
— Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV –75m3,
— Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi, kategoria
gruntu IV –75m3,
— Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, potoku kategoria gruntu I-III – 375m2.
Usługi:
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste –0,010ha,
— Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie – 5mp,
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z
wywiezieniem – 100m2,
— Obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 375m2.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 16 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy, dz. nr ewid. 396 w km 0+040 - 0+340 w m. Hoczew
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lesko

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1. Udrożnienie koryta potoku bez nazwy, dz. nr ewid. 396 w km 0+040 - 0+340
W m. Hoczew
Roboty:
— Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV – 51m3,
— Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi, kategoria
gruntu IV – 51m3,
— Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, potoku kategoria gruntu I-III – 255m2.
Usługi:
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste – 0,005ha,
— Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie – 2mp,
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z
wywiezieniem –100m2,
— Obsianie skarp w ziemi urodzajnej –255m2.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 17 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie NW Lesko
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Lesko

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1 Udrożnienie oraz zasyp wyrwy na potoku Wujski w km 4+080 - 4+150 w m. Wujskie.
Zad.2 Udrożnienie oraz zasyp wyrwy na potoku Wujski w km 3+600 - 3+700 w m. Wujskie, gm. Sanok.
Zad.1 Udrożnienie oraz zasyp wyrwy na potoku Wujski w km 4+080 - 4+150 w m. Wujskie.
Roboty:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głebokości do 1,5m, kat. Gruntu IV – 27m3;
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub
średniego – 9m3;
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub
średniego – 18m3;
Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km – 55,5t;
Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV – 27m3;
Ścinanie drzew miękkich średnica pni 16-30 cm - usunięcie powalonego drzewa, ułożenie w stosy,
oczyszczeniem koryta i skarp cieku poprzez usunięcie gałęzi i pocięcie ich rębakiem – 3szt.;
Ścinanie drzew, twardych średnica pni 16-30·cm - usunięcie powalonego drzewa, ułożenie w stosy,
oczyszczeniem koryta i skarp cieku poprzez usunięcie gałęzi i pocięcie ich rębakiem – 1szt.
Usługi:
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste – 0,005ha,
— Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie – 2mp,
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z
wywiezieniem – 100m2,
— Obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 100m2.
Zad.2 Udrożnienie oraz zasyp wyrwy na potoku Wujski w km 3+600 - 3+700 w m. Wujskie, gm. Sanok.
Roboty:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1,5m, kat. Gruntu IV - usunięcie zatorów utrudniających spływ wody –25m3;
Ścinanie drzew miękkich średnica pni 16-30 cm - usunięcie powalonego drzewa, ułożenie w stosy,
oczyszczeniem koryta i skarp cieku poprzez usunięcie gałęzi i pocięcie ich rębakiem –28szt.;
Pocięcie rębakiem gałęzi z wywiezieniem –20mp;
Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV –25m3;
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

31/05/2021
S103
https://ted.europa.eu/TED

19 / 29

Dz.U./S S103
31/05/2021
271484-2021-PL

20 / 29

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 18 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw na p. Drohobyczka w km 0+000 -8+500
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Dynów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad.1 Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw na p. Drohobyczka w km 0+000 -8+500
Roboty:
— Wykop na odkład koparka o pojemności 0,25 m3 na skarpie lewej z przerzutem ziemi w lokalne zagłębienia –
21,3 m3
— Wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia średniego lub ciężkiego –448,25 m3
— transport lądowy kamienia na odległość do 0,5 km- 896,5 t
— roboty ziemne kop. Podsiębiernymi z transportem urobku do 0,5 km –85,05 m3
— rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów -85,05 m3
Usługi:
— wycinka krzaków o poroście średnim –0,05 ha
— pocięcie rębakiem gałęzi z wywiezieniem –4 mp

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 19 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw p. Korzeniecki w km 0+000-3+500 oraz remont istniejących
umocnień
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Dynów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad.1.Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw p. Korzeniecki w km 0+000-3+500 oraz remont istniejących
umocnień
Roboty:
— narzut kamienny luzem, kamień średni lub ciężki – 335,3m3
— transport lądowy kamienia do 0,5km –670,6 t
— wykop na odkład rumoszu skalnego – 45m3 - roboty ziemne z transportem urobku sam. do 1km – 137,3m3
— ręczne formatowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie – 137,3m3
Usługi:
— wycinka drzew śr. 31-65cm - szt 7
— wycinka krzaków o poroście rzadkim obustronnie – 2,1ha - pocięcie rębakiem gałęzi z wywiezieniem – 84mp

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 20 – Udrożnienie koryta potoku Jasionka w km 0+000-1+200 oraz lokalny zasyp wyrw
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Dynów

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1.Udrożnienie koryta potoku Jasionka w km 0+000-1+200 oraz lokalny zasyp wyrw
Roboty:
— narzut kamienny luzem, kamień średni lub ciężki – 179,15m3
— transport lądowy kamienia do 0,5km – 358,3t
Usługi:
— wycinka krzaków o poroście gęstym obustronnie – 0,07ha
— pocięcie rębakiem gałęzi z wywiezieniem – 8,4mp
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cześć 21 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych na terenie NW Sanok
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Sanok

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zad.1. Udrożnienie koryta cieku naturalnego Dębny w km 0+000-5+805 w m. Dębna
Roboty:
— Lokalne usunięcie obrywów skarp i przytamowań (częściowa wywózka)- 30m3
— częściową wywózkę materiału pozyskanego z zatorów – 10m3
Usługi:
— Lokalne usunięcie zakrzaczeń - 0,1 ha
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – 600 m2
— Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi – 18mp
Zad.2Udrożnienie koryta cieku naturalnego Poraski w km 0+000-4+000
Roboty:
Usunięcie zatorów- 60 m3
Rozplantowanie ręczne ziemi – 20m3
Usługi:
Wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ze skarp potoku –6500 m2
Wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów z dna potoku –900 m2
Wycinkę zakrzaczeń lokalnie na całej długości –0,1 ha
Wywiezienie części pozyskanego materiału z wycinki –17 mp
Oczyszczanie terenu po wykarczowaniu –600 m2
Zad.3Udrożnienie koryta cieku naturalnego Ratniówka w m-ci Dobra w km 0+000 – 5+973
Roboty:
Usunięcie zatorów około 10m3
Rozplantowanie ręczne ziemiokoło5 m3
Wywiezienie urobku pozyskanego z rozbiórki zatorów 5m3
Usługi:
Wycinkę zakrzaczeń lokalnie na całej długości - 0,02 ha
Wywiezienie części pozyskanego materiału z wycinki - 10 mp
Oczyszczenie terenu w miejscu wycinki zakrzaczeń – 200m2
Wykoszenie wraz z wygrabieniem skarp i dna potoku- 11000m2
Zad.4Udrożnienie koryta cieku naturalnego Dopływ w Pisarowcach w km 0+000-3+007
Roboty:
Usunięcie zatorów i przytamowań (częściowa wywózka)- 20m3
Częściową wywózkę materiału pozyskanego z zatorów –10 m3
Oczyszczenie studzienek odwadniających- 5 szt
Koszty dojazdu, organizację placu budowy – 1 kpl
Plantowanie ziemi –10 m3
Usługi:
Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem –2800m2
Lokalne usunięcie odrostów wikliny –0,01 ha
Oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót 120 m2
Zad.5 Udrożnienie koryta cieku naturalnego Brodek w km 0+000-6+492
Roboty:
Roboty ziemne – wykopy –40,00 m3
Częściowa wywózka urobku –30,00 m3
Wykonanie zasypu wyrwy głazami kamiennymi –34,00 m3
Transport lądowy materiałów –62,90 t
Roboty ziemne – rozplantowanie urobku –10,00 m3
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Usługi:
Lokalna wycinka zakrzaczeń- 0,01 ha
Wywózka zakrzaczeń–3,00 mp
Oczyszczenie terenu po wycince –120,00 m2
Zad.6 Roboty utrzymaniowe na potoku Miaszowskim w km 0+000-6+802
Roboty:
Roboty ziemne – wykopy –45,00 m3
Roboty ziemne – rozplantowanie urobku –45,00 m3
Roboty ziemne – wykopy z transportem –290,00 m3
Plantowanie skarp –1000,00 m2
Roboty ziemne – rozplantowanie urobku –290,00 m3
Ponowne ułożenie płyt ażurowych –10,00 m2
Usługi:
Wykoszenie z wygrabieniem skarp potoku –23279,20 m2
Wykoszenie z wygrabieniem dna potoku –5816,00 m2
Lokalna wycinka zakrzaczeń- 0,03 ha
Wywózka zakrzaczeń–7,00 mp
Oczyszczenie terenu po wycince –600,00 m2
Obsiew skarp –900,00 m2
Zad.7 Roboty utrzymaniowe na potoku Rossawa w km 0+000 - 7+ 076
Roboty:
Oczyszczenie z namułów wylotów drenarskich13 szt
Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 100 cm 18szt
Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 125 mm – 25 szt
Usuwanie obrywów skarp i zatorów – 30m3
Usługi:
Wykoszenie porostów traw ręcznie ze skarp potoku22000 m2
Wygrabienie wykoszonych porostów traw 4500m2
Koszenie dna wraz z wygrabieniem 4500 m2
Zad.8 Udrożnienie koryta cieku naturalnego bez nazwy dz. o nr ew. 138 w km 0+000-2+000 w m. Sanoczek
Roboty:
Roboty ziemne – wykopy – 35,00 m3
Roboty ziemne – rozplantowanie urobku – 35,00 m3
Plantowanie skarp – 200,00 m2
Usługi:
Lokalna wycinka zakrzaczeń- 0,05 ha
Oczyszczenie terenu po wycince – 500,00 m2
Obsiew skarp – 300,00 m2
Wywózka zakrzaczeń– 20,00 mp
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień
polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających
na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.
Dla części: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień
polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw
kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załączonymi do SWZ projektami umów.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 057-142809
IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 12/08/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zarząd Zlewni w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –
pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocą Platformy.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie informację.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty zgodny z Załącznikiem Nr 2 do SWZ,
2) Do oferty wykonawca załącza obowiązkowo kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy stanowi element oferty.
Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za
zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja
Z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub
dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji,
Np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje
pełnomocnik;
3 dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;
4 JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Oferty), aktualny na dzień składania ofert, celem
tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
5 JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Oferty), aktualny na dzień składania ofert,
dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu;
6 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
7. dokument Self – cleaning – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ustawy Pzp
wykonawca nie polega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łączne przesłanki określone w
art. 110 ust. 2 Pzp
Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składane
na wezwanie:
1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
2 informacja z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.
3 oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
Podmiotowe środki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w pkt. 7.3 SWZ (dla części nr 1 - 11), i/
lub wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w pkt. 7.3 SWZ (dla części nr 12-21) oraz
Dowody określające, czy usługi i/lub roboty zostały wykonane należycie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie
Ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz
skarga do sądu.
2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
O zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
Systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany
Na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
Podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:
1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci
Elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
Elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;
2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
Elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
Terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
Terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
Jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
Jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się
Niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie
Zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
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żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
Odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.
4. Zgodnie z art. 515 ustawy:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
Elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
3) odwołanie
Wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2021
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