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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436539-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2018/S 193-436539

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
368302575
Grzybowa 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Złotek, Aleksandra Kowalczyk
Tel.:  +48 502701539
E-mail: malgorzata.zlotek@wody.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wodypolskie.bip.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Zlewni
368302575
ul. Gdańska 4
Stargard
73-110
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Złotek, Aleksandra Kowalczyk
Tel.:  +48 502701539
E-mail: malgorzata.zlotek@wody.gov.pl 
Kod NUTS: PL427
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzgw.szczecin.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna

mailto:malgorzata.zlotek@wody.gov.pl
https://wodypolskie.bip.gov.pl/
www.wodypolskie.bip.gov.pl
mailto:malgorzata.zlotek@wody.gov.pl
www.rzgw.szczecin.pl/
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I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa usługa utrzymania cieków i kanałów na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie
Numer referencyjny: SZ.ZOZ.3.281.19.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90721800

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym
cieków naturalnych i kanałów oraz zlokalizowanych na nich budowli regulacyjnych w celu zapewnienia:
1) ochrony przed powodzią,
2) spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,
3) warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym
funkcjonowanie urządzeń wodnych,
4) działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.

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 wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nadzór Wodny Choszczno
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45246000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie, powiat choszczeński

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem obiektów
nr 1 Struga Lubiana w km 9+482-10+361, 13+060-13+171 i 13+481-14+237.
nr 2 Rzeka Stobnica w km 9+900-14+635.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 20/12/2018
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nadzór Wodny Goleniów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45246000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem obiektów:
nr 1 Struga Marszewska w km 7+180-8+700.
nr 2 Kanał Jankowski w km 2+730-6+720.
nr 3 Kanał Liliowy w km 1+500-9+760.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Nadzór Wodny Stargard
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45246000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem obiektów:
nr 1 Rzeka Krąpiel w km 29+950-30+450.
nr 2 Rzeka Krąpiel w km 42+900-50+360.
nr 3 Kanał Krzywnica w km 0+000-1+600.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten
zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie usługi
polegające na utrzymaniu cieków naturalnych, kanałów w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż:
1) dla zadania częściowego nr I NW w Choszcznie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
2) dla zadania częściowego nr II NW w Goleniowie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100),
3) dla zadania częściowego nr III NW w Stargardzie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust.12 - 23 Pzp.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do
realizacji, których te zdolności są wymagane. W tym celu Zamawiający żąda w szczególności:
1) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
2) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art.43 ust. 2b pkt.2 Ustawy Zamawiający skraca termin składania ofert do 15 dni z uwagi na
pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Brak realizacji usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie
tech. cieków naturalnych i kanałów oraz zlokalizowanych na nich budowli stwarza istotne zagrożenie
powodziowe dla przyległych terenów. Zagraża sprawności działania urządzeń wodnych i urządzeń melioracji
wodnych (znajdujących się na użytkowanych gruntach), w szczególności ich odpowiedniego stanu tech. i
funkcjonalnego. Na zgłoszone obiekty wpłynęły wnioski użytkowników o niezwłoczne przeprowadzenie prac
utrzymaniowych. ZZ w Stargardzie otrzymał informację o przyznaniu środków finansowych na realizację
zadania na początku września 2018 r. Planowany termin składania ofert wynosi 40 dni. Biorąc pod uwagę czas
procedur przetargowych oraz konieczność wykonania robót w dobrych warunkach atmosferycznych i mając na
względzie porę roku niezbędne jest skrócenie terminu.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 10:30

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
PGW WP Zarząd Zlewni w Stargardzie, ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard, pokój 101, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
i nie podlega wykluczeniu do oferty należy załączyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (w formie elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym) zwanego dalej (JEDZ)
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również JEDZ dotyczące tych podmiotów.Wykonawca,
który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia składa również JEDZ dotyczący podwykonawców.
Zasady i sposób wypełnienia JEDZ jest dostępny w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych na stronie
Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających JEDZ wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art.
25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive), nie stanowi
złożenia tego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email:
malgorzata.zlotek@wody.gov.pl ;aleksandra.kowalczyk@wody.gov.pl 
4. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
5. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD dostępnego
pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl lub innych dostępnych narzędzi
lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w
szczególności w jednym z ww. formatów.
6. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
7. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.
W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na
licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
8. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
JEDZ na adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania,
którego JEDZ dotyczy oraz Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy.
Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:malgorzata.zlotek@wody.gov.pl
mailto:aleksandra.kowalczyk@wody.gov.pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018

http://www.uzp.gov.pl

