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Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Czerniakowska 71, lok. 703
Warszawa
00-715
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.: +48 222874208
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.zzw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konserwacja koryt cieków naturalnych, kanałów i stawów.
II.1.2) Główny kod CPV
90721800
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych (utrzymaniowych) w ramach dwóch (I i II) konserwacji:
a) stawów (zbiorników wodnych) i kanałów położonych na terenie m.st. Warszawy, wykreślonych z ewidencji wód, urządzeń
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
b) cieków i kanałów położonych na terenie m.st. Warszawy figurujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej jako
„OPZ”).
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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w maksymalnie 3 częściach zamówienia, w których suma cen ofertowych
będzie największa, a w przypadku gdy suma cen ofertowych byłaby taka sama w więcej niż w 3 częściach Zamawiający
udzieli zamówienia na te części, dla których ta suma będzie największa uwzględniając liczbę porządkową części narastająco
od najmniejszej do największej.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: rzeki Długiej wraz z wałami, Kanału Henrykowskiego, Strugi Jabłonna na terenie dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Białołęka.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— mechaniczne wykoszenie skarp i brzegów rzeki oraz skarp i korony wałów z ręcznym dokoszeniem w miejscach
niedostępnych dla kosiarek i wygrabieniem (rz. Długa),
— przerzut wygrabionych porostów ze skarp poza stronę odlądową wału (rz. Długa),
— ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna rzeki w pasach przybrzeżnych z wygrabieniem,
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie rzeki przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % na całej szerokości
punktowo (ok. 60 % powierzchni dna),
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (I kons.) oraz porostów rzadkich miękkich (II kons.) ze skarp
oraz pasów przybrzeżnych kanałów oraz górnego Stawu Czajki, z wygrabieniem,
— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna kanałów oraz górnego Stawu Czajki z wygrabieniem,
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie (I kons. Kanał Henrykowski) przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %,
— ręczne odmulenie dna Strugi Jabłonna warstwą do 20 cm (bez rurociągów i przepustów oraz górnego Stawu Czajki),
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,6 ÷ 1,25 m, zamulonych do 1/3 średnicy (Kanał Henrykowski i Struga
Jabłonna),
— oczyszczenie z namułu i innych zanieczyszczeń studni i komór wlotowej i wylotowej rurociągu pod ul. Modlińską,
— oczyszczenie z namułu i innych zanieczyszczeń studni kontrolnych o średnicy 1,0 m zamulonych do 50 cm (Struga
Jabłonna),
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z
przepisami prawa),
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: Kanału Zaborowskiego, Potoku Bielańskiego i Stawów Brustmana (3 zbiorniki – nr 1, nr 2, nr 3) na terenie
dzielnicy Bielany oraz Kanału Lipkowskiego na terenie dzielnicy Bemowo
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Bemowo oraz Dzielnica Bielany.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
a) w przypadku Kanału Zaborowskiego, Potoku Bielańskiego i Stawów Brustmana:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp oraz pasów przybrzeżnych (Kanał Zaborowski, Potok
Bielański) oraz skarp i pasów przybrzeżnych kanałów łączących Stawy,
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (Kanał Zaborowski) i do 30 %
(Potok Bielański),
— ręczne odmulenie dna warstwą do 20 cm (Kanał Zaborowski),
— ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych (Kanał
Zaborowski),
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 1,0 m w ul. Księżycowej i ul. Kampinoskiej (Kanał Zaborowski),

— założenie i zdjęcie szandorów na stawie nr 3 w okresie prowadzenia prac przy odmulaniu (jako zabezpieczenie przed
napływem wody),
— ręczne czyszczenie kanałów kołowych łączących stawy nr 2 i nr 3 oraz staw nr 1 z Potokiem Bielańskim,
— oczyszczenie dna stawu nr 3 i basenów z namułów i roślin obumarłej,
— ręczne oczyszczenie komory rewizyjnej i studzienek rewizyjnych,
— pielęgnacja brzegu kanału łącznikowego obsadzonego bylinami,
— pielęgnacja drzew i krzewów liściastych, bylin, pnączy i roślin przywodnych,
— malowanie mostków drewnianych i barier pomostu widokowego,
— wygrabienie skoszonych porostów i liści,
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z
przepisami prawa),
b) w przypadku Kanału Lipkowskiego:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych w km 0+000 ÷ 0+270 i
0+760 ÷ 0+970,
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— ręczne odmulenie dna o szer. 1,0 i 2,0 m (bez przepustu kolejowego),
— oczyszczenie z namułu wlotu i wylotu kolektora Ø 1,2 m na dł. 2,0 m,
— ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych,
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z
przepisami prawa).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: Kanału Głównego „A”, Kanału Siekierkowskiego, Kanału Sieleckiego na terenie dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Mokotów.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych lub miękkich ze skarp i pasów przybrzeżnych kanałów,
— ręczne wykoszenie porostów gęstych i rzadkich twardych (powyżej Trasy Siekierkowskiej) z dna Kanału Siekierkowskiego,
— wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, pasów przybrzeżnych i dna kanałów,
— ręczne ścinanie i karczowanie pojedynczych krzewów oraz średniej gęstości krzewów i odrostów drzew ze skarp i pasów
przybrzeżnych kanałów,
— usuwanie kożucha roślin pływających ze 100 % lustra wody przy głębokości kanału do 1m (część trasy Kanału Głównego
„A” i Kanału Sieleckiego),
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % (część trasy Kanału
Sieleckiego) oraz ponad 60 % (część trasy Kanału Siekierkowskiego),
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,8 m i 1,0 m,
— oczyszczenie krat w korycie Kanału Głównego „A” oraz na wlotach i wylotach rurociągów w Kanale Sieleckim,
— oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń komunalnych przepustów Ø 1,0 m na Kanale Siekierkowskim (na terenie
ogródków działkowych),
— ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych.
— likwidacja przetamowań z zanieczyszczeń komunalnych i gałęzi w korycie kanału i w rejonie budowli,
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z
przepisami prawa),

w przypadku Kanału Sieleckiego dodatkowo:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych na odcinkach: ul. Sobieskiego
ul. Pory oraz od Fosy Piłsudskiego wzdłuż ul. Obserwatorów,
— wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0 m na odcinku jw.,
— usuwanie kożucha roślin pływających ze 100 % lustra wody przy głębokości kanału do 1 m,
— odmulenie dna o szer. 3,0 m przy zamuleniu do 20 cm w terenie zabudowanym, na odcinku od ul. Sobieskiego do Fosy,
— oczyszczenie z namułu przepustu rurowego 2 x Ø 0,6 m o długości 15 m,
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % wzdłuż ul. Obserwatorów
do ul. Sobieskiego (bez trasy Fosy),
— likwidacja przetamowań, wiatrołomów i powalonych drzew, cięcie piłą mechaniczną z wyciągnięciem na brzeg,
posortowaniem i wywozem z utylizacją,
— mechaniczne oczyszczenie studzien rewizyjnych z osadów warstwą do 30 cm, wypompowanie osadów z wywozem i
utylizacją,
— mechaniczne oczyszczenie rurociągów kołowych Ø 0,6 ÷ 1,0 m o grubości osadu 1/3, czyszczenie podciśnieniowe z
odpompowaniem osadu i utylizacją.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: Kanału Kawęczyńskiego wraz z kanałem obiegowym, Kanału Gocławskiego oraz Kanału Wystawowego na
terenie dzielnicy Praga-Południe oraz I konserwacja Kolektora Stadionowego
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Praga-Południe.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych,
— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna kanału (Kanał Kawęczyński od ujścia do torów PKP wraz z kanałem
obiegowym, Kanał Wystawowy) oraz porostów gęstych miękkich (Kanał Gocławski),
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % (Kanał Kawęczyński na całym
otwartym odcinku, Kanał Gocławski) i ponad 60 % (Kanał Wystawowy na odcinku ul. Waszyngtona do al. Stanów
Zjednoczonych),
— usuwanie kożucha roślin pływających ze 100 % lustra wody przy głębokości kanału do 1 m (Kanał Wystawowy na odcinku
od ujścia do ul. Waszyngtona),
— odmulenie dna Kanału Gocławskiego o szer. 2,0 m warstwą do 20 cm wraz z oczyszczeniem przepustu ramowego w ul.
Fieldorfa,
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,8 m i 1,0 m, zamulonych do 1/3 średnicy (Kanał Kawęczyński i Kanał
Gocławski),
— oczyszczenie z namułu przepustów ramowych pod torami kolejowymi zamulonych do 2/3 średnicy (Kanał Kawęczyński),
— oczyszczenie krat na wlocie do przepustu pod torami PKP,
— likwidacja przetamowań z gałęzi i wiatrołomów drzew, z wyrzuceniem z koryta i załadunkiem na środki transportowe
(Kanał Wystawowy),
— ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków punktowo (Kanał Kawęczyński),
— oczyszczenie klapy zwrotnej w Porcie Praskim na wylocie kolektora oraz kontrola uszczelek i smarowanie zawiasów
(Kolektor Stadionowy),
— odszukanie studni w terenie, otwarcie zapieczonych włazów z użyciem spawarki lub palnika, czyszczenie mechaniczne
studni o głęb. ok. 10 m zamulonych do 50 cm (Kolektor Stadionowy),

— zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa),
w przypadku Kanału Wystawowego dodatkowo:
— zakup i dowóz gruntu do wbudowania lokalnie w skarpy w miejsca ubytków na odcinku od ul. Waszyngtona do al. Stanów
Zjednoczonych,
— ręczne profilowanie koryta (roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp),
— roboty wykończeniowe po ręcznym profilowaniu koryta (roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10
m).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: Kanału Rembertowskiego I, Kanału w ul. Płatnerskiej, Kanału w ul. Komandosów, Kanału w ul. Strażackiej
na terenie dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Rembertów.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (Kanał Rembertowski) oraz rzadkich miękkich (Kanał w ul.
Strażackiej), ze skarp i pasa przybrzeżnego na całej długości kanału otwartego,
— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (Kanał Rembertowski) oraz rzadkich miękkich (Kanał w ul. Strażackiej) z
dna kanału,
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— odmulenie dna przy zamuleniu do 20 cm,
— ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych (Kanał
Rembertowski wzdłuż ul. Marsa i na odcinku ujściowym),
— cykliczne czyszczenie kraty w ul. Marsa z usunięciem śmieci, gałęzi i przetamowań, załadunkiem na środki transportowe i
wywozem wraz z utylizacją,
— czyszczenie mechaniczne (ciśnieniowe WUKO) studzien rewizyjnych, zamulonych do 50 cm (Kanał w ul. Płatnerskiej, Kanał
w ul. Komandosów),
— regulacja pionowa studzien rewizyjnych (Kanał w ul. Płatnerskiej) – prace betonowe i ziemne, uporządkowanie terenu
robót,
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: Kanału nr 26 (zw. Zaciszańskim) oraz Kanału Bródnowskiego w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Targówek.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych,
— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych lub miękkich z dna kanałów,
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— odmulenie dna o szer. 4 m warstwą do 20 cm, punktowo na 10 % powierzchni dna kanału (Kanał Bródnowski),
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (Kanał nr 26 na całej trasie,
Kanał Bródnowski na 70 % dna),
— ręczne ścinanie i karczowania zagajników rzadkich (Kanał Bródnowski),
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,8 m, 1,0 m, 1,25 m, zamulonych do 1/3 średnicy (Kanał nr 26),
— oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2 x 2 m, zamulonych do 1/3 średnicy (Kanał nr 26),
— rozebranie tam bobrowych (Kanał Bródnowski) dwukrotnie w czasie konserwacji i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z
przepisami prawa),
— zebranie i złożenie w pryzmy zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów na terenach zabudowanych i wywóz wraz
z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).
w przypadku Kanału nr 26 dodatkowo:
— roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnień w korycie o szer. dna do 7 m na długości 404 m na odcinku od ul.
Kondratowicza wzdłuż ul. Bystrej,
— uzupełnienie nierówności skarp, wyrównanie i profilowanie wraz z dogęszczeniem i wbudowaniem gruntu dowiezionego –
odcinek j.w.,
— wykonanie zabezpieczenia skarp obustronnie siatką stalową ocynkowaną o szer. 1,25 m – odcinek j.w.,
— zakup, dowóz i wbudowanie gruntu w celu przykrycia siatki warstwą gruntu 10 cm na całej powierzchni siatki,
— obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
w przypadku Kanału Bródnowskiego dodatkowo:
— uzupełnienie 2 wyrw w skarpach w rejonie ul. Białołęckiej i Warzelniczej, dowóz gruntu, przewóz taczkami w miejsca
wbudowania, rozplantowanie i zagęszczenie gruntu, obsiew,
— uzupełnienie zapadlisk w górnej części skarpy (na styku z drogami dojazdowymi) w rejonie ul. Rzewińskiej i ul. Piecyka –
zakres robót j.w.,
— wykonanie ręcznie zabezpieczenia skarp obustronnie siatką stalową ocynkowaną o szer. 1,25 m – odcinek j.w. o długości
550 m oraz na odcinku od ul. Warzelniczej do ujścia do Kanału Żerańskiego o długości 325 m, liczone jak wzmacnianie
podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności,
— zakup, dowóz i wbudowanie gruntu w celu przykrycia siatki warstwą gruntu 10 cm na całej powierzchni siatki,
— obsianie skarp w ziemi urodzajnej,
— roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnień w korycie o szer. dna do 7 m na długości 325 m na odcinku od ul.
Warzelniczej do ujścia do Kanału Żerańskiego,
— usunięcie na odcinku j.w. pozostałości kiszek faszynowych i palisad z dna Kanału liczone jak rozbiórka umocnień z
kiszek faszynowych podwójnych o średnicy 10 + 15 cm,
— wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych wiklinowych o średnicy 15 + 15 cm, na każdym brzegu z
przybiciem kołkami w gruncie kat. III i wbudowaniem gruntu dowiezionego – odcinek j.w.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja Kanału Grabowskiego i Kanału Imielińskiego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Ursynów.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeżnego,
— ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna kanałów,
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %,
— ręczne odmulenie dna kanału o szer. 0,6 ÷ 1,0 m warstwą do 20 cm lub warstwą do 10 cm,
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych i ramowych, przy zamuleniu do 1/3 średnicy,
— oczyszczenie z namułu wlotów i wylotów rurociągów o średnicy 1,25 ÷ 1,50 m, przy zamuleniu do 1/3 średnicy,
— oczyszczenie studzienek o średnicy 1,0 m z namułu o głębokości warstwy 50 cm,
— wykonanie naprawy istniejącej kraty na Kanale Grabowskim powyżej ul. Poleczki,
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych, w tym wydobytych ze studni namułów i ściętych porostów i wywóz wraz z
utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: Kanału Bokserskiego, Kanału Jeziorki, Kolektora B-2, Kolektora B-4 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Część nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Ursynów.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeżnego kanałów oraz plato przyległego
do Kanału Bokserskiego (w rejonie km 0+200),
— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna kanałów,
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— odmulenie dna o szer. 0,6÷0,8 m przy zamuleniu od 10 cm do 30 cm,
— likwidacja przetamowań w dnie Kanału Bokserskiego i Kanału Jeziorki,
— oczyszczenie kraty na odcinku otwartym Kanału Bokserskiego przy ul. Bokserskiej oraz krat na wlotach do rurociągów na

Kanale Jeziorki,
— ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i poszycia na części trasy Kanału Jeziorki,
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % na części trasy Kolektora B-4,
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,6 ÷ 1,25 m i ramowych 2,0 x 2,0 m, przy zamuleniu do 1/3
średnicy (Kanał Jeziorki),
— oczyszczenie z namułu wlotów i wylotów rurociągów o średnicy 0,8 ÷ 1,0 m, przy zamuleniu do 1/3 średnicy (Kanał
Bokserski, Kanał Jeziorki),
— oczyszczenie studzienek o średnicy 1,0 m na krytych odcinkach kanałów, z namułu o głębokości warstwy 50 cm,
— oczyszczenie wylotów drenarskich jednostronnych i dwustronnych pojedynczych do Kanału Jeziorki,
— oczyszczenie z namułu płyt na wlocie rurociągu przy ul. Puławskiej, przepustu pod torami, wlotu do rurociągu na
Kolektorze B-4,
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych, ściętych porostów oraz konarów drzew i gałęzi, złożenie w pryzmy i wywóz wraz
z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: Kanału Wawerskiego na terenie dzielnicy Wesoła i Wawer oraz Kanału Nowa Ulga wraz z wałami i Kanału
Nowe Ujście wraz z wałami na terenie dzielnicy Wawer
Część nr: 9
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Wawer oraz Dzielnica Wesoła.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (I kons.) lub rzadkich miękkich (II kons.) ze skarp kanałów i
wałów,
— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna kanałów,
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % na części tras kanałów Nowa
Ulga i Nowe Ujście,
— likwidacja przetamowań w dnie Kanału Nowe Ujście,
— odmulenie dna o szer. 1,0 i 1,2 m Kanału Wawerskiego warstwą do 20 cm oraz o szer. 1,2 m warstwą do 10 cm,
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,0 ÷ 1,5 m przy zamuleniu do 1/3 średnicy oraz przepustów
ramowych 2,0 x 2,0 m przy zamuleniu do 1/3 wysokości (Kanał Wawerski),
— oczyszczenie ponuru wraz z kratą wlotową przepustu w ul. Kosynierów,
— oczyszczenie z namułu, warstwą do 20 cm, czerpni na pompowni Bluszcze,
— oczyszczenie z namułu przepustów ramowych w ul. Lucerny i Trakt Lubelski (Kanał Nowe Ujście),
— uzupełnienie ubytków w skarpie Kanału Nowa Ulga w rejonie ul. Bora Komorowskiego, zakup i dowóz gruntu,
wbudowanie w skarpę z ubiciem warstwami do 15 cm, obsiew mieszanką traw,
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz (zgodnie z przepisami prawa),
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017

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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
I i II konserwacja: Kanału Powsińskiego, Kanału Latoszki oraz Kanału „W”, na terenie dzielnicy Wilanów
Część nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90470000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Wilanów.
II.2.4) Opis zamówienia:
Prace obejmują:
— obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (I kons.) oraz gęstych miękkich (II kons.) ze skarp i pasa
przybrzeżnego kanałów,
— wygrabienie wykoszonych porostów,
— ręczne odmulenie dna kanału o szer. 0,8 i 1,4 m warstwą do 10 cm (Kanał Powsiński, Kanał Latoszki),
— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,8 m przy zamuleniu do 1/3 średnicy (Kanał „W”),
— zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).
w przypadku Kanału „W” dodatkowo:
— roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnień w korycie o szer. dna do 7 m na długości 770 m na odcinku od ul.
Augustówka do ujścia do Jez. Czerniakowskiego,
— usunięcie pozostałości z kiszek faszynowych i palisad z dna kanału,
— wykonanie opasek podwójnych Ø 15 cm z kiszek faszynowych wiklinowych, z zabiciem kołkami.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2017
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
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
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.Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie
usługi polegające na konserwacji koryt cieków naturalnych lub stawów lub kanałów, każda o wartości nie mniejszej niż 120
000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykazu usług.
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:
Stosownie do zapisu art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z 29 styczna 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2015, poz.
2164, z późn. zm.), Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy
jednak niż 15 dni, w przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest
uzasadnione. konieczne jest Termin składania ofert został skrócony z 45 do 20 dni. Powyższy termin umożliwi prowadzenie
właściwej eksploatacji cieków i kanałów. Szybszy wybór wykonawców i rozpoczęcie przez nich robót konserwacyjnych
zapewni drożność odbiorników wód opadowych i roztopowych i ich sprawność techniczną, mającą kluczowe znaczenie dla
prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej oraz dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców, jak również poprawi funkcje
widokowe cieków i kanałów.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w
SIWZ.
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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: 12/06/2017
Czas lokalny: 11:30
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71, 00-715 w pokoju nr 715.
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
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”),
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w Rozdziale V SIWZ. Jednolity dokument stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – składa
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

3.1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.1.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3.1.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;
3.1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzpdo wartości
50 % zamówienia podstawowego.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto
w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub
mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego,
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. 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;
5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
5.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenia;
5.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017

