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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276699-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2021/S 105-276699
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 17b
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: P. Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne; P. Barbara KadłuczkaPuzio tel. +48 178537407 – sprawy formalnoprawne. Osoby uprawnione do porozumiewania się z
wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zadania wymienione zostały w pkt
3.11 SWZ
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl/
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:
Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I
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Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.15.2021
II.1.2)

Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I w
podziale na 25 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części, w tym dla zamówienia podstawowego i zamówienia
w ramach prawa opcji zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna składająca się z Opisów
technicznych, przedmiarów robót i usług, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorów robót budowlanych,
map poglądowych

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: 10

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Biała w km 5+045 ÷ 5+545 oraz 13+550 ÷ 29+072 w m. Łążek Ordynacki,
Pikule, Ruda, Janów Lubelski, Biała I, Biała II, Kawęczyn, Rataj Ordynacki, Wólka Ratajska, Godziszów I
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: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Janów Lubelski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy rz. Biała w km 5+045 – 5+545 oraz 13+550 –
2

29+072: 96132m
2. Hakowanie – 4722 m2
3. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,16 ha
4. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 45,76 mp
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy rz. Biała w km 5+045 – 5+545 oraz 13+550 –
2

29+072: 96132m
2. Hakowanie – 4722m2
3. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,16 ha
4. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 45,76 mp
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa A w km 3+550 ÷ 9+600 w m. Zdzisławice, Kocudza III, Frampol, gm.
Dzwola, Frampol
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: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Janów Lubelski

II.2.4)

Opis zamówienia:
„Zamówienie podstawowe:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 36 300 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,08 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 22,88 mp
2

4. Hakowanie 6050 m
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: 35
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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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 36 300 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,08 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 22,88 mp
2

4. Hakowanie 6050 m
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Gilówka w km 0+000 ÷ 21+350 w m. Szwedy, Studzieniec, Kutyły, Jarocin,
Majdan Golczański, Mostki, Deputaty, gm. Pysznica, Jarocin
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: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Janów Lubelski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 123 300 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,05 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 14,3 mp
4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 9000 m

2

2

5. Hakowanie 5300 m
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

02/06/2021
S105
https://ted.europa.eu/TED

4 / 37

Dz.U./S S105
02/06/2021
276699-2021-PL

5 / 37

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
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:
Prawo opcji:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 123 300 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,05 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 14,3 mp
4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 9000 m

2

2

5. Hakowanie 5300 m
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Strumień w km 0+000 ÷ 7+464 w m. Jarocin, Majdan Golczański, gm. Jarocin
Część nr: 4

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Janów Lubelski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 32 502 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,15 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 42,9 mp
2

4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 3 664 m
2

5. Hakowanie 2800 m
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
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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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 32 502 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,15 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 42,9 mp
2

4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 3 664 m
2

5. Hakowanie 2800 m
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na kanale Szyperki w km 0+000 ÷ 5+910 w m. Jarocin, Szyperki, gm. Jarocin
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: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Janów Lubelski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 35 301 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,14 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 40,04 mp
2

4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 2 910 m
2

5. Hakowanie 3000 m
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 35 301 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,14 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 40,04 mp
2

4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 2 910 m
2

5. Hakowanie 3000 m
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na Dopływie Bukowej w km 0+000 ÷ 4+500 w m. Bukowa, gm. Biłgoraj
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: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Janów Lubelski

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zamówienie podstawowe:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 27 000 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,16 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 45,76 mp
2

4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 1 000 m
2

5. Hakowanie 3 500 m
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 27 000 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,16 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 45,76 mp
2

4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 1 000 m
2

5. Hakowanie 3 500 m
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na obiektach hydrotechnicznych na terenie NW Biłgoraj
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: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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NW Janów Lubelski
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
USŁUGA:
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki
2

2

2

2

15 120,0m x1 = 15 120,0m
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m
15 120,0m x1 = 15 120,0m
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy
2

2

2

2

1 499,10m x1 = 1 499,10m
— Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m
1 499,10m x1 = 1 499,10m
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości
0,25ha
ROBOTA:
— rozbiórka tam bobrowych i zatorów z transportem
25mp
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
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B') przedmiot i zakres robót: „Prawo opcji”
USŁUGA:
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki
2

2

2

2

15 120,0m x1 = 15 120,0m
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m
15 120,0m x1 = 15 120,0m
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy
2

2

2

2

1 499,10m x1 = 1 499,10m
— Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m
1 499,10m x1 = 1 499,10m
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości
0,25ha
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ.
Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Jagoda w km 0+000-4+000;4+000 - 4+150, 4+369-4+863; 5+050-5+660 oraz
6+000-6+200
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: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Leżajsk

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zamówienie podstawowe:
Postępowanie przetargowe prowadzone w całości:
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości- 0,27 ha
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie- 2700 m2
— Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie- 16mp
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy – 39040 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się w dnie wygrabienie skarp szerokość skarpy do 2,0m- 39040 m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- 4073,4 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się w dnie wygrabienie skarp szerokość skarpy do 2,0m- - 4073,4 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się w dnie pow. lustra wody ponad 60 %- 4073,4 m2
— Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych- 12m3
— Wywóz materiałów z rozbiórki faszynady- 15,6mp
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: 21
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:
Prawo opcji:
Postępowanie przetargowe prowadzone w całości:
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości- 0,27 ha
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie- 2700 m2
— Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie- 16mp
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy – 39040 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się w dnie wygrabienie skarp szerokość skarpy do 2,0m- 39040 m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- 4073,4 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się w dnie wygrabienie skarp szerokość skarpy do 2,0m- - 4073,4 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się w dnie pow. lustra wody ponad 60 %- 4073,4 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Jaruga w km 0+000 - 5+140
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: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Leżajsk

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,2 ha
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, kora i wrzos z wywiezieniem - 2000
m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem około 3,5 m w km 0+000-0+630,
średnio pasem około 2,5 m w km 0+630-4+000 oraz średnio pasem około 1,0 m w km 4+000-5+140 - 23 540
m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m w km 0+000-4+00 - 21 260 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0m w km 4+00-5+140 2 280 m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 6 420 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku, szerokość skarpy ponad 2,0m - 4 428 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku, szerokość skarpy ponad do 2,0m - 1 992
m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 % - 2 676 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 3 744 m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
Usługa
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,2 ha
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, kora i wrzos z wywiezieniem - 2000
m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem około 3,5 m w km 0+000-0+630,
średnio pasem około 2,5 m w km 0+630-4+000 oraz średnio pasem około 1,0 m w km 4+000-5+140 - 23 540
m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m w km 0+000-4+00 - 21 260 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0m w km 4+00-5+140 2 280 m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 6 420 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku, szerokość skarpy ponad 2,0m - 4 428 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku, szerokość skarpy ponad do 2,0m - 1 992
m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 % - 2 676 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 3 744 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Kanał PIII w km 0+000 - 4+480
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: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Leżajsk

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Usługa
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,3 ha
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, kora i wrzos z wywiezieniem - 3000
m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem około 4 m w km 0+000-0+200,
średnio pasem około 2,5 m w km 0+200-4+840 (200x4x2) + (4640x2,5x2) - 24 800 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m w km 0+000-4+840 - 24 800
m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000-1+000 przy szerokości dna 1
m i km 1+000-4+840 przy szerokości dna 0,8 m (1000x1) + (11403840x0,8) - 4 072 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku, szerokość skarpy do 2,0m - 4 072 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 % - 4 072 m2
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: 14
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:
Prawo opcji:
Usługa
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,3 ha
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, kora i wrzos z wywiezieniem - 3000
m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem około 4 m w km 0+000-0+200,
średnio pasem około 2,5 m w km 0+200-4+840 (200x4x2) + (4640x2,5x2) - 24 800 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m w km 0+000-4+840 - 24 800
m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000-1+000 przy szerokości dna 1
m i km 1+000-4+840 przy szerokości dna 0,8 m (1000x1) + (11403840x0,8) - 4 072 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku, szerokość skarpy do 2,0m - 4 072 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin
korzeniących się, Usuwanie(hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 % - 4 072 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa Nil w km 20+020 - 26+913 tj. 6893 mb w m. Zarębki, Kolbuszowa gm.
Kolbuszowa
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: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe
Usługi:
Etap I
— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy z wygrabieniem,
załadunkiem i wywiezieniem wykoszonych porostów w km 23+510-26+913 pasem śr. 5,0 m2/mb tj. 3 403 mb x
5 m2 x 2 strony – 34 030 m2
Etap II
— wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem śr. 5,2 m2/mb w km 20+020 – 23+510
tj.3490 mb,50 % ogólnej powierzchni tj: x 36 296 x 0,5 = 18 148m2
— wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość ponad 2,0 m – 18 148 m2
— mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50 % z ogólnej powierzchni tj: 36 296
x0,5 =18 148 m2
— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy z wygrabieniem,
załadunkiem i wywiezieniem wykoszonych porostów w km 23+510-26+913 pasem śr. 5,0 m2/mb tj. 3 403 mb x
5 mb x 2 strony – 34 030 m2
— wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem.
Załadunkiem na środki transportu i wywiezieniem w km 23+510 – 26-913
Tj. 3 403 x 1 x 2 = 6 806 m2
— wykoszenie porostów, ręczne z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty twardy z przycięciem zwisów
(dopuszcza się użycie łyżki koszącej), w km 20+020 – 23+510 tj. 3 490 mb x 1 m x 2 strony - 6 980m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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

02/06/2021
S105
https://ted.europa.eu/TED

15 / 37

Dz.U./S S105
02/06/2021
276699-2021-PL

16 / 37

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
„Prawo opcji”
Etap I
— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy z wygrabieniem,
załadunkiem i wywiezieniem wykoszonych porostów w km 23+510-26+913 pasem śr. 5,0 m2/mb tj. 3 403 mb x
5 m2 x 2 strony – 34 030 m2
Etap II
— wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem śr. 5,2 m2/mb w km 20+020 – 23+510
tj.3490 mb,50 % ogólnej powierzchni tj: x 36 296 x 0,5 =18 148m2
— wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość ponad 2,0 m – 18 148 m2
— mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50 % z ogólnej powierzchni tj: 36 296
x0,5 =18 148 m2
— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy z wygrabieniem,
załadunkiem i wywiezieniem wykoszonych porostów w km 23+510-26+913 pasem śr. 5,0 m2/mb tj. 3403 mb x 5
mb x 2 strony – 34 030 m2
— wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem.
Załadunkiem na środki transportu i wywiezieniem w km 23+510 – 26-913
Tj. 3 403 x 1 x 2 = 6 806 m2
— wykoszenie porostów, ręczne z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty twardy z przycięciem zwisów
(dopuszcza się użycie łyżki koszącej), w km 20+020 – 23+510 tj. 3 490 mb x 1 m x 2 strony - 6 980m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Górnianka w km 0+000 - 1+494, 2+087 - 3+857 i 4+369 - 6+967 tj. 5862 mb w
m. Kolbuszowa, Kupno gm. Kolbuszowa
Część nr: 12

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zamówienie podstawowe:
Usługi:
— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy z wygrabieniem – 52 606 m2
— wykoszenie ręczne dna z wygrabieniem. Dopuszcza się wykoszenie mechaniczne koparkami wyposażonymi
w łyżki koszące km 0+000 - 1+494, 2+087 - 3+857 i 4+369 - 6+967 – 5 554 m2
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
Usługi:
— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy z wygrabieniem – 52 606 m2
— wykoszenie ręczne dna z wygrabieniem. Dopuszcza się wykoszenie mechaniczne koparkami wyposażonymi
w łyżki koszące km 0+000 - 1+494, 2+087 - 3+857 i 4+369 - 6+967 – 5 554 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Filipka w km 0+000 - 3+500 w m. Wilcza Wola gm. Dzikowiec
Część nr: 13

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zamówienie podstawowe:
Usługi:
— wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, Licząc śr. pasem 3m2/ mb x 2 skarpy na całej
długości tj. w km 1+100 – 3+500 – 14 400 m2
— wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m – 14 400 m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, licząc śr. 1,5 m2/mb w km (1+100 –
3+500) – 3 600 m2
— wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0·m – 3 600 m2
— usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie potoku w km (0+000 – 1+100) – 1650 m2
— ręczne ścinanie krzaki i podszycia, średniej gęstości w km(0+000 – 1+100) – 0,15 ha
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
Usługi:
— wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, Licząc śr. pasem 3m2/ mb x 2 skarpy na całej
długości tj. w km 1+100 – 3+500 – 14 400 m2
— wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m – 14 400 m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, licząc śr. 1,5 m2/mb w km (1+100 –
3+500) – 3 600 m2
— wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0·m KNR – 3 600 m2
— usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie potoku w km (0+000 – 1+100) – 1650 m2
— ręczne ścinanie krzaki i podszycia, średniej gęstości w km(0+000 – 1+100) – 0,15 ha

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Orlisko w km 0+000-9+364 tj. 9 364 mb w m. Gorzyce, Orlisko, gm. Gorzyce
pow. tarnobrzeski
Część nr: 14
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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: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
Usługi:
— wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty z wygrabieniem, 50 % z ogólnej powierzchni tj. 56184 x
0,5 = 28 092 m2
— wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50 % z ogólnej
powierzchni tj. 56184 x 0,5 = 28 092 m2
— wykoszenie porostów z dna porost twardy, gęsty z wygrabieniem z przycięciem zwisów (dopuszcza się
użycia łyżki koszącej) – 18 214 m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
Usługi:
— wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty z wygrabieniem, 50 % z ogólnej powierzchni tj. 56184 x
0,5 = 28 092 m2
— wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50 % z ogólnej
powierzchni tj. 56184 x 0,5 = 28 092 m2
— wykoszenie porostów z dna porost twardy, gęsty z wygrabieniem z przycięciem zwisów (dopuszcza się
użycia łyżki koszącej) – 18 214 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Osa w km 0+000-11+082 w m. Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola i Obojna gm.
Zaleszany
Część nr: 15

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
Usługi:
— ręczne ścinanie zakrzaczeń rzadkich w km 8+500 – 11+082 utrudniających spływ wody– 0,25 ha
— wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty pasem śr. 2,0 m w km 0+000 – 8+500 z wygrabieniem,
50 % z ogólnej powierzchni tj. 34000 x 05 = 17 000 m2
— wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50 % z ogólnej
powierzchni tj. 34000 x 0,5 = 17000 m2
— wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy z wygrabieniem w km 8+500 – 11+082 – 2
066 m2
— Wykoszenie porostów, ręczne z dna z wygrabieniem, porost gęsty twardy z przycięciem zwisów (dopuszcza
się użycie łyżki koszącej) – 15 185 m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: 35
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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Prawo opcji:
Usługi:
— ręczne ścinanie zakrzaczeń rzadkich w km 8+500 – 11+082 utrudniających spływ wody– 0,25 ha
— wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty pasem śr. 2,0 m w km 0+000 – 8+500 z wygrabieniem,
50 % z ogólnej powierzchni tj. 34000 x 05 = 17 000 m2
— wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50 % z ogólnej
powierzchni tj. 34000 x 0,5 = 17000 m2
— wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy z wygrabieniem w km 8+500 – 11+082 – 2
066 m2
— Wykoszenie porostów, ręczne z dna z wygrabieniem, porost gęsty twardy z przycięciem zwisów (dopuszcza
się użycie łyżki koszącej) – 15 185 m2
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Świerczówka w km 0+000 - 1+189 i 1+474 - 12+795 w m. Zarębki, Świerczów,
Nowa Wieś gm. Kolbuszowa, m. Siedlanka, Niwiska, Hucina, Kosowy gm. Niwiska
Część nr: 16

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy, śr. 6m2/mb, 30 % z ogólnej powierzchnia
Tj. 75060 x 0,3 = 22 518 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m = 22 518 m2
• Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa,
• 70 % z ogólnej powierzchnia tj. 75060 x 0,7 = 52 542 m2
• Wykoszenie ręczne z dna z wygrabieniem. Dopuszcza się wykoszenie mechaniczne koparkami
Wyposażonymi w łyżki koszące = 18 000 m2

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: tak
Opis opcji:
Opcja:
Usługi:
• Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy, śr. 6m2/mb, 30 % z ogólnej powierzchnia
Tj. 75060 x 0,3 = 22 518 m2
• Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m= 22 518 m2
• Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa,
• 70 % z ogólnej powierzchnia tj. 75060 x 0,7 = 52 542 m2
• Wykoszenie ręczne z dna z wygrabieniem. Dopuszcza się wykoszenie mechaniczne koparkami
. wyposażonymi w łyżki koszące = 18 000 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka Przewrotne w km 1+800 - 7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne,
Pogwizdów Stary gm. Głogów Małopolski
Część nr: 17

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
Usługi:
— wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty z wygrabieniem, 50 % z ogólnej powierzchni tj. 38010 x
0,5 = 19 005 m2
— wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50 % z ogólnej
powierzchni tj. 56184 x 0,5 = 19 005 m2
— wykoszenie porostów ręcznie z dna porost twardy, gęsty z wygrabieniem – 6 902 m2
— usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. Dopuszcza się wykonanie
hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn
przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 1 050 m2
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: 21
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:
Prawo opcji:
Usługi:
— wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, gęsty z wygrabieniem, 50 % z ogólnej powierzchni tj. 38010 x
0,5 = 19 005 m2
— wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50 % z ogólnej
powierzchni tj. 56184 x 0,5 = 19 005 m2
— wykoszenie porostów ręcznie z dna porost twardy, gęsty z wygrabieniem – 6 902 m2
— usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. Dopuszcza się wykonanie
hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn
przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 1 050 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Trześniówka Kolbuszowska w km 0+000 - 3+321, 4+055 - 6+071 tj. 5337 mb w
m. Siedlanka, Trześń, Hucisko gm. Niwiska
Część nr: 18

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zamówienie podstawowe:
Usługi:
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem śr.2,8 m2/ mb x 2 skarpy 2,8 x 5337 x2
= 29 887m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m = 29887 m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna z wygrabieniem, porost gęsty, twardy z przycięciem zwisów
(dopuszcza się użycie łyżki koszącej) śr. szer. dna 1,2 m tj. 5 337 x 1,2 = 6 404 m2
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości = 0,05 ha
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
Usługi:
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem śr.2,8 m2/ mb x 2 skarpy 2,8 x 5337 x2
= 29 887m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m = 29887 m2
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna z wygrabieniem, porost gęsty, twardy z przycięciem zwisów
(dopuszcza się użycie łyżki koszącej) śr. szer. dna 1,2 m tj. 5 337 x 1,2 = 6 404 m2
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości = 0,05 ha

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na potoku Olszówka w km 5+032 - 9+800 w m. Lipnica gm. Dzikowiec, m. Wola
Raniżowska gm. Raniżów
Część nr: 19

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
Usługi:
— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy – 26 812 m2
— wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m – 26 812 m2
— wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków, porost gęsty twardy – 2 419m2
— wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m – 2 419 m2
— usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. Dopuszcza się wykonanie
hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn
przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 2 314 m2
— ręczne ścinanie i karczowanie krzaki i podszycia średniej gęstości – 0,25 ha

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
Usługi:
— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy – 26 812 m2
— wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m – 26 812 m2
— wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków, porost gęsty twardy – 2 419m2
— wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m – 2 419 m2
— usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. Dopuszcza się wykonanie
hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn
przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 2 314 m2
— ręczne ścinanie i karczowanie krzaki i podszycia średniej gęstości – 0,25 ha

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na cieku Branna w m. Bojanów, Wilcza Wola”
Część nr: 20

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
Usługi:
— ręczne ścinanie zakrzaczeń rzadkich utudniających spływ wody – 0,25 ha
— wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy – 21 000 m2
— wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m – 21 000 m2
— wykoszenie porostów, ręczne z dna z wygrabieniem, porost gęsty twardy z przycięciem zwisów (dopuszcza
się użycie łyżki koszącej)– 5 500 m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
Usługi:
— ręczne ścinanie zakrzaczeń rzadkich utudniających spływ wody – 0,25 ha
— wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy – 21 000 m2
— wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m – 21 000 m2
— Wykoszenie porostów, ręczne z dna z wygrabieniem, porost gęsty twardy z przycięciem zwisów (dopuszcza
się użycie łyżki koszącej)– 5 500 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Bukowa w km 0+000-17+000 oraz w km 41+490 ÷ 55+490 w m. Bukowa,
Andrzejówka, Korytków Mały, gm. Biłgoraj
Część nr: 21

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Kolbuszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 66500 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,01 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 2,86 mp
4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 5000 m

2

2

5. Hakowanie 5000 m
6. Naprawa opasek z kiszki faszynowej – 300 mb z przycięciem zwisów skarp i transportem niezbędnych
materiałów na teren robót.
7. Obniżenie piętrzenia na 4 stopniach kamiennych
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Zamówienie podobne:
2

1. Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 66500 m
2. Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,01 ha
3. Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście
wykonawcy) w ilości: 2,86 mp
4. Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 5000 m

2

2

5. Hakowanie 5000 m
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Barcówka w m. Nisko i Nowosielec, gm. Nisko
Część nr: 22

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Stalowa Wola

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe:
b) przedmiot i zakres robót konserwacyjnych:
Usługi – 8 % Vat
Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, pasem średnio 1,0 m w km 0+000-2+233; pasem
średnio 3,0 m w km 2+336-20+000 oraz pasem średnio 2m w km 20+000-22+258- 119688 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2.0m w km 2+336-20+000–
105984 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m km 0+000-2+336 i 20+000-22+258–
13704 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 30 % w km 2+336-14+200
oraz w km 18+000-22+258 przy szerokości dna 3,0m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego
z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarp, przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu
robót czyli wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi.- 48366 m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: 35
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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Zamówienie prawo opcji
Usługi – 8 % Vat
Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, pasem średnio 1,0 m w km 0+000-2+233; pasem
średnio 3,0 m w km 2+336-20+000 oraz pasem średnio 2m w km 20+000-22+258- 119688 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2.0m w km 2+336-20+000–
105984 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m km 0+000-2+336 i 20+000-22+258–
13704 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 30 % w km 2+336-14+200
oraz w km 18+000-22+258 przy szerokości dna 3,0m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego
z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarp, przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu
robót czyli wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi.- 48366 m2
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Pyszanka w m. Pysznica gm. Pysznica
Część nr: 23

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Stalowa Wola

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie,, podstawowe:
Usługi Vat 8 %
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem szer. 5,0 m w km 0+000-0+234,
średnio pasem 3,0 m w km 0+306-1+864 oraz średnio pasem 2,0 m w km 1+864-12+292- 53 400 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m w km 0+000-0+234 i
0+306-1+864–
11 688m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m w km 1+864-12+292– 41 712 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% przy szer. dna 1,6 m w km
0+306-3+415, przy szer. dna 1,4 w km 3+415-4+106, przy szer. dna 1,2m w km 4+106-6+400, oraz przy szer.
dna 1,0 w km 6+400-12+292. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej
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roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w
łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 14 586,60 m2
Roboty Vat 23 %
Analogia - oczyszczenie naniesionego namułu z płyt betonowych (umocnienie skarp i dna) przed i za śluzą na
odcinkach rzeki w km 0+000- 0+252, 0+306-0+350 wraz z wywózką nieczystości. Miejsce składowania w gestii
wykonawcy– 117,36 m3
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad
1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do
5·t, krotność 2 razy – 117,36 m3
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Usługi Vat 8 %
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem szer. 5,0 m w km 0+000-0+234,
średnio pasem 3,0 m w km 0+306-1+864 oraz średnio pasem 2,0 m w km 1+864-12+292- 53 400 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m w km 0+000-0+234 i
0+306-1+864–
11 688m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m w km 1+864-12+292– 41 712 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% przy szer. dna 1,6 m w km
0+306-3+415, przy szer. dna 1,4 w km 3+415-4+106, przy szer. dna 1,2m w km 4+106-6+400, oraz przy szer.
dna 1,0 w km 6+400-12+292. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej
roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w
łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 14 586,60 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Sanna w gm. Annopol, Zaklików, Modliborzyce
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Część nr: 24
II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Stalowa Wola

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi – 8 % Vat
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 3,0 m w km 0+000-8+300 (ujście rz.
Karasiówka) 31+000-32+300 (most Zaklików- góra Kopiec) oraz w km 51+500-57+750 (most droga Wolica do
źródeł)- 95 100 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m – 95 100 m2
Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost rzadki, twardy w km 51+500-57+750 przy średniej
szerokości dna 1,6m –10 000m2
Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, w km 51+500-57+750 przy średniej szerokości dna 1,6m -10
000 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% w km 31+000-32+300 przy
szerokości dna 6,0 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego przy zastosowaniu maszyn
przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnym i – 7 800 m2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
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Zamówienie prawo opcji:
Usługi – 8 % Vat
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 3,0 m w km 0+000-8+300 (ujście rz.
Karasiówka) 31+000-32+300 (most Zaklików- góra Kopiec) oraz w km 51+500-57+750 (most droga Wolica do
źródeł)- 95 100 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m – 95 100 m2
Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost rzadki, twardy w km 51+500-57+750 przy średniej
szerokości dna 1,6m –10 000m2
Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, w km 51+500-57+750 przy średniej szerokości dna 1,6m -10
000 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% w km 31+000-32+300 przy
szerokości dna 6,0 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego przy zastosowaniu maszyn
przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnym i – 7 800 m2
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty utrzymaniowe na rzece Karasiówka na terenie gm. Gościeradów, Zaklików i Trzydnik Duży
Część nr: 25

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Stalowa Wola

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe
Usługi – 8 % Vat
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-2+000, pasem 1,0 m w
km 19+068-22+180 oraz pasem 2,0 m w km 22+180-33+100 obustronnie - 57 904 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m (pasem 1,0 m w km 19+068-22+180
oraz pasem 2,0 m w km 0+000-2+000 i 22+180-33+100) - 57 904 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% w km 24+400-33+100
przy szerokości dna 1,6 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej
roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w
łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - 13 920 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-2+000 przy
szerokości dna 2,0 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej
roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w
łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 4 000 m2
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / 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: tak
Opis opcji:
Usługi – 8 % Vat
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-2+000, pasem 1,0 m w
km 19+068-22+180 oraz pasem 2,0 m w km 22+180-33+100 obustronnie - 57 904 m2
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m (pasem 1,0 m w km 19+068-22+180
oraz pasem 2,0 m w km 0+000-2+000 i 22+180-33+100) - 57 904 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% w km 24+400-33+100
przy szerokości dna 1,6 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej
roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w
łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - 13 920 m2
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-2+000 przy
szerokości dna 2,0 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej
roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w
łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 4 000 m2

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5
SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

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 udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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7.3 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na
zasadach określonych w pkt 10.4 SWZ
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:
Dla wszystkich części zamówienia:
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane: 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.
Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie
— kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6 i 7 do Formularza oferty.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zgodne ze "wzorami umowy" stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2021
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: 25/09/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocą Platformy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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.;2 pełnomocnictwo, w
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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 zasobów7.
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: wykaz usług
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, określonych w pkt. 7.3 SWZ, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa”
stanowiącego Załącznik nr 6 Formularza oferty, Dowody określające, czy usługi, o których mowa w Załączniku
nr 6 „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane należycie. 2.3
Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
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
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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,
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
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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:
28/05/2021
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