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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302428-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2021/S 115-302428
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, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Steć
E-mail: malgorzata.stec@wodypolskie.gov.pl
Tel.: +48 532032218
Faks: +48 815310301
Adresy internetowe:
Główny adres: https://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 następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Lublinie
Adres pocztowy: ul. Leszka Czarnego 3
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-610
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Steć
E-mail: malgorzata.stec@wodypolskie.gov.pl
Tel.: +48 815310318
Faks: +48 815310301
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wody.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl
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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 rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie – 3 części
Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.45.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania publicznych śródlądowych wód
powierzchniowych i urządzeń wodnych na obszarze objętym działalnością Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
Wód Polskich, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łukowie zamówienie podzielono na 3 części.
Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Zakres robót utrzymaniowych w poszczególnych
częściach zamówienia obejmuje głównie mechaniczne i ręczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna cieków,
ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) z mechanicznym rozdrabnianiem, odmulenie cieków wraz z
rozplantowaniem urobku.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 222 397.49 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie rzeki Krzna Południowa w km 18+200–36+300 oraz Kanał Zahajkowski w km 0+000–11+580.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gm. miasto Łuków, Łuków, pow. łukowski, gm. miasto Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Drelów, pow.
bialski, woj. lubelskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych utrzymaniem rzeki Krzna Południowa w km
18+200–36+300, L=18,1 km oraz Kanału Zahajkowskiego w km 0+000–11+580, L=11,58 km.
Zakres zamówienia obejmuje:
Rzeka Krzna Południowa w km 18+200–36+300:
— mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp (kosiarka bijakowa + ciągnik),
— ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp cieku wraz z wygrabieniem,
— ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania),
— odmulenie cieku koparko-odmularką z rozplantowaniem urobku.
Kanał Zahajkowski w km 0+000–11+580:
— mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp (kosiarka bijakowa + ciągnik),
— ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp cieku wraz z wygrabieniem,
— ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania),
— odmulenie cieku koparko-odmularką z rozplantowaniem urobku.
Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin wykonania / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 78 544.20 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2021
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
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia
wykonywać będą czynności opisane w SWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie rzeki Krzna Północna w km 11+300–38+820
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Gm. Łuków, Trzebieszów, pow. łukowski, woj. lubelskie.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem rzeki Krzna Północna w km
11+300–38+820, L=27,52 km.
Zakres zamówienia obejmuje:
— mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp (kosiarka bijakowa + ciągnik),
— ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp cieku wraz z wygrabieniem,
— ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania),
— odmulenie cieku koparko-odmularką z rozplantowaniem urobku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony
został w SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin wykonania / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 76 315.63 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2021
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
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia
wykonywać będą czynności opisane w SWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie rzeki Krzymoszyca w km 0+000–13+920 oraz Kanał Maciejowicki w km 0+000–15+870
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Międzyrzec Podlaski, pow. bialski, gm. Trzebieszów, pow. łukowski, woj. lubelskie, gm. Zbuczyn, pow. siedlecki,
woj. mazowieckie.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych utrzymaniem rzeki Krzymoszyca w km 0+000–
13+920, L=13,92 km oraz Kanał Maciejowicki w km 0+000–15+870, L=15,87 km.
Zakres zamówienia obejmuje:
Rzeka Krzymoszyca w km 0+000–13+920:
— mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp (kosiarka bijakowa + ciągnik),
— ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp cieku wraz z wygrabieniem,
— ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania),
— odmulenie cieku koparko-odmularką z rozplantowaniem urobku.
Kanał Maciejowicki w km 0+000–15+870:
— mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp (kosiarka bijakowa + ciągnik),
— ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp cieku wraz z wygrabieniem,
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony
został w SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin wykonania / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 67 537.66 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2021
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
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia
wykonywać będą czynności opisane w SWZ.

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 określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
podano w SWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

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: 19/07/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 20/09/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka
Czarnego 3, 20-610 Lublin, pok. 18.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez komisję przetargową. Po odszyfrowaniu ofert zamawiający
poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia zawartych w ofercie.

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

Informacje dodatkowe:
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1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
ustawy Pzp.
2. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie zobowiązany jest złożyć
w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, składa aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty
potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:
3.1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do SWZ;
3.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3.3. oświadczenie 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, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
4. 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.
5. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za
pośrednictwem platformy zakupowej – zwanej dalej „platformą” – pod adresem (https://przetargi.wody.gov.pl/).
6. Informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia
zawiera SWZ.
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. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości
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zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użycia środków komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym unii Europejskiej lub zamieszczenie dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i w pkt .5 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.
7. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2021
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