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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328736-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2017/S 159-328736
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu
ul. Wernera 4a
Radom
26-600
Polska
Tel.: +48 483626138
E-mail: zp.radom@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 483624453
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wzmiuw.waw.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://wzmiuw.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
Inny rodzaj: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

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

Nazwa:
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Oddziału Radom WZMiUW w Warszawie.
Numer referencyjny: ZP/R.6.UW/R/17

II.1.2)

Główny kod CPV
90721800

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

22/08/2017
S159
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 10

Dz.U./S S159
22/08/2017
328736-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2 / 10

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych na terenie Inspektoratów w Grójcu, Białobrzegach, Kozienicach, Przysusze, Zwoleniu i
Szydłowcu. Zakres usług obejmuje m. in. ręczne wykoszenie porostów ze skarp, dna i poboczy rzek z
wygrabieniem, ręczne i mechaniczne wydobycie z dna cieków roślin korzeniących się w dnie, rozebranie
przetamowań bobrowych, zasypanie wyrw mechanicznie z zagęszczeniem, wraz z pracami towarzyszącymi na
poszczególnych obiektach stanowiących odrębne części zamówienia (działania).
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 012 951.18 PLN

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu WZMiUW w Białobrzegach etap II
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych na terenie Inspektoratu w Białobrzegach. Zakres usług obejmuje m. in. ręczne wykoszenie
porostów ze skarp, dna i poboczy rzek z wygrabieniem, ręczne i mechaniczne wydobycie z dna cieków roślin
korzeniących się w dnie, rozebranie przetamowań bobrowych, wycięcie drzew i krzaków wraz z pracami
towarzyszącymi na poszczególnych obiektach stanowiących.
1.Utrzymanie wód rzeki Dygi w km 5+530-6+058, 8+776-12+288, 21+292-24+280, gm. Stromiec
2. Utrzymanie wód rzeki Ciek od Wierzchowin w km 0+000-12+330 gm. Stara Błotnica, Jedlińsk
3. Utrzymanie wód rzeki Kanał Bobrek 0+000-6+420 gm. Stara Błotnica, Stromiec.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 99 940.77 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę minimalną liczbę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio
związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:
Część 1 – Działanie 1 – min. 5 osób do wykonania czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale III SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu WZMiUW w Grójcu etap II
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych na terenie Inspektoratu w Grójcu. Zakres usług obejmuje m. in. ręczne wykoszenie porostów ze
skarp, dna i poboczy rzek z wygrabieniem, ręczne i mechaniczne wydobycie z dna cieków roślin korzeniących
się w dnie, rozebranie przetamowań bobrowych, wycięcie drzew i krzaków wraz z pracami towarzyszącymi na
poszczególnych obiektach stanowiących.
1.Utrzymanie wód rzeki Czarnej w km 1+260-3+000, 3+250-4+770, 4+870-8+760 gm. Chynów
2. Utrzymanie wód rzeki Czarnej w km 8+760-9+970, 10+090-17+810, 17+870-20+460 gm. Chynów, Warka,
Jasieniec
3. Usuwanie tam bobrowych na rzekach Inspektoratu Grójec.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 190 807.30 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

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
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę minimalną liczbę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio
związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:
Część 2 – Działanie 2 – min. 4 osób do wykonania czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale III SIWZ.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu WZMiUW w Kozienicach etap II
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych na terenie Inspektoratu w Kozienicach. Zakres usług obejmuje m. in. ręczne wykoszenie
porostów ze skarp, dna i poboczy rzek z wygrabieniem, ręczne i mechaniczne wydobycie z dna cieków roślin
korzeniących się w dnie, rozebranie przetamowań bobrowych, wycięcie drzew i krzaków wraz z pracami
towarzyszącymi na poszczególnych obiektach stanowiących.
1. Utrzymanie wód rzeki Ciek od Bud Augustowskich w km. 0+000-2+150 gm. Grabów nad Pilicą, Stromiec
2. Utrzymanie wód rzeki Ciek od Grabowa w km 0+440-6+200 gm. Magnuszew, Grabów nad Pilicą
3. Utrzymanie wód rzeki Krypianki w km 0+000-1+825, gm. Kozienice, Garbatka Letnisko
4. Utrzymanie rzeki Zagożdżonki w km 0+000-11+165, koszenie dna, gm. Kozienice
5. Usuwanie tam bobrowych na rzekach Inspektoratu Kozienice, gm. Kozienice, Grabów nad Pilicą. Jastrzębia,
Jedlińsk, Pionki oraz wycinka drzew w km 18+200-22+000 rzeki Zagożdżonki gm. Kozienice.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 131 950.05 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 43
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
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę minimalną liczbę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio
związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:
Część 3 – Działanie 3 – min. 5 osób do wykonania czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale III SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu WZMiUW w Przysusze etap II
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Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych na terenie Inspektoratu w Przysusze. Zakres usług obejmuje m. in. ręczne wykoszenie
porostów ze skarp, dna i poboczy rzek z wygrabieniem, ręczne i mechaniczne wydobycie z dna cieków roślin
korzeniących się w dnie, rozebranie przetamowań bobrowych, wycięcie drzew i krzaków wraz z pracami
towarzyszącymi na poszczególnych obiektach stanowiących.
1.Utrzymanie wód rzeki Radomki w km 71+120-71+200, 86+297-87+710, 88+363-91+500, 91+700-94+512,
105+600-105+670 gm. Przytyk, Wieniawa, Wolanów, i miasto gmina Przysucha
2. Utrzymanie wód rzeki Potok od Brogowej w km 0+000-6+600 gm. Potworów, Rusinów
3. Utrzymanie wód rzeki Potok od Komorowa w km 0+000-6+930 gm. Przysucha, gm. Wieniawa
4. Utrzymanie wód rzeki Potok od Goździkowa w km 0+000-6+140, gm. Przysucha
5. Utrzymanie wód rzeki Młynówka-Kanał od Zameczka w km. 1+060-4+000 gm. Zakrzew, Przytyk
6. Utrzymanie wód rzeki Potok od Zielonki w km 1+301-5+814, 7+265-8+577 gm. Gielniów
7. Utrzymanie wód rzeki Kiełcznica w km 6+868-9+652 gm. Odrzywół
8. Usuwanie przetamowań bobrowych na rzekach Inspektoratu Przysucha
9. Utrzymanie wód rzeki Kanał Zameczek w km 0+550-1+380 gm. Przytyk.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 314 299.54 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

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
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę minimalną liczbę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio
związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:
Część 4 – Działanie 4 – min. 10 osób do wykonania czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale III SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu WZMiUW w Szydłowcu etap II
Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych na terenie Inspektoratu w Szydłowcu. Zakres usług obejmuje m. in. ręczne wykoszenie
porostów ze skarp, dna i poboczy rzek z wygrabieniem, ręczne i mechaniczne wydobycie z dna cieków roślin
korzeniących się w dnie, rozebranie przetamowań bobrowych, wycięcie drzew i krzaków wraz z pracami
towarzyszącymi na poszczególnych obiektach stanowiących.
1. Utrzymanie wód rzeki Zbijówki w km 1+800-2+560, 2+593-4+000 gm. Mirów
2. Utrzymanie wód rzeki Iłżanki w km 69+172-72+676 gm. Mirów
3. Utrzymanie wód rzeki Korzeniówka w km 5+400-8+197 gm. Mirów
4. Utrzymanie wód rzeki Oronki w km 11+789-14+399, 15+149-18+774 gm. Kowala
5. Utrzymanie wód rzeki Wilczanki w km 0+800-2+640 gm. Wieniawa.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 107 862.85 EUR

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

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
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę minimalną liczbę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio
związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:
Część 5 – Działanie 5 – min. 4 osób do wykonania czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale III SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu WZMiUW w Zwoleniu etap II
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych na terenie Inspektoratu w Zwoleniu. Zakres usług obejmuje m. in. ręczne wykoszenie
porostów ze skarp, dna i poboczy rzek z wygrabieniem, ręczne i mechaniczne wydobycie z dna cieków roślin
korzeniących się w dnie, rozebranie przetamowań bobrowych, wycięcie drzew i krzaków wraz z pracami
towarzyszącymi na poszczególnych obiektach stanowiących.
1. Utrzymanie wód rzeki Kłonówka w km 0+000-12+352 gm. Kazanów, Tczów, Skaryszew
2. Utrzymanie wód rzeki Kanał Ulgi Ruda w km 0+000-0+556 gm. Kazanów.
3. Utrzymanie wód rzeki Piątkowy Stok w km 0+000-4+440 gm. Zwoleń
4. Utrzymanie wód rzeki Zwolenki w km 31+044-33+021 gm. Zwoleń
5. Utrzymanie wód rzeki Filipinki w km 0+000-6+766 gm. Zwoleń
6. Utrzymanie wód rzeki Plewki w km 8+000-8+698, 21+836-23+836, 23+958-24+670 gm. Przyłęk.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 168 090.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 57
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
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę minimalną liczbę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio
związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:
Część 6 – Działanie 6 – min. 7 osób do wykonania czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale III SIWZ.

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:
Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował min. 1 osobą, przewidzianą do kierowania
wykonywanymi usługami.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Dla spełnienia powyższego warunku wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 100 000 PLN.
Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, określonych w
rozdziale XII SIWZ oraz ogłoszeniu.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości dla poszczególnych część osobno:
Część 1 – Działanie 1 – 2 900 PLN
Część 2 – Działanie 2 – 5 700 PLN
Część 3 – Działanie 3 – 3 900 PLN
Część 4 – Działanie 4 – 9 400 PLN
Część 5 – Działanie 5 – 3 200 PLN
Część 6 –Działanie 6 – 5 000 PLN
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w formie (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp): pieniężnej – przelewem na konto Oddziału
WZMiUW w Radomiu w banku PKO BP Nr 68 1020 1026 0000 1202 0230 4426 przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej do godziny
będącej upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty, poręczeń bankowych lub
poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami polegającymi
na realizacji, co naj-mniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót utrzymaniowych na rze-kach o
minimalnej długości (km) lub o minimalnej wartości wykonanych usług brutto (tys. zł).:
Część 1 – Działanie 1 – 25,8 km lub 113 000 PLN
Część 2 – Działanie 2 – 13,3 km lub 229 000 PLN
Część 3 – Działanie 3 – 20,9 km lub 157 000 PLN
Część 4 – Działanie 4 – 39,6 km lub 372 000 PLN
Część 5 – Działanie 5 – 16,5 km lub 127 000 PLN
Część 6 – Działanie 6 – 29,5 km lub 194 000 PLN
W przypadku złożenia oferty na kilka lub wszystkie części zamówienia (działania), dla każdej części (działania)
należy wykazać odrębne zamówienie potwierdzające długość i wartość usług.
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych głównych usług na
formularzu określonym w rozdziale XIII SIWZ
i ogłoszeniu.
b). Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem opisanym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnym do realizacji zamówienia.

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:
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Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

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: 08/09/2017
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
WZMiUW w Warszawie
Oddział w Radomiu ul. Wernera 4a, 26-600 Radom.

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzup.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
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Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2017
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