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I.

Zamawiający
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,
ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, tel. 22 566-20-00, fax 22 843-80-71.
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:
WZMiUW w Warszawie – Oddział Warszawa
ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, tel.: 22 566-20-10, fax: 22 566-20-12.
Adres e-mail dla poczty przychodzącej do Zamawiającego:
o.warszawa@wzmiuw.waw.pl
Adres e-mail dla poczty wychodzącej od Zamawiającego:
o.warszawa@wzmiuw.waw.pl
zp@wzmiuw.waw.pl
Godziny urzędowania: 7.30-15.30
Adres internetowy: www.wzmiuw.waw.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów:
 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.) – oznaczanej dalej w SIWZ skrótem „Pzp”.
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) – oznaczonego dalej w SIWZ skrótem „RMR w sprawie dokumentów”.
 Innych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Ponadto zastosowanie ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz.
UE L 94 z 28.03.2014, str. 65 ze zm.), zwanej dalej „dyrektywą klasyczną”.
Tryb – Przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami Pzp - art. 39 prowadzony w procedurze
dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej progów kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Rodzaj zamówienia – Usługa

III.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji
wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim w Oddziale WZMiUW w Warszawie.
Zamówienie podzielono na 2 części:
1

2

3

4

Część
zamówienia

Nazwa działania

Rozmiar
[km]

Termin realizacji
konserwacji

Część 1

Bieżące utrzymanie rzeki Zimna Woda w km 14+38714+432.

0,045

od podpisania umowy
do 30.11.2017 r.

Część 2

Bieżące utrzymanie rzeki Pisia Tuczna w km 13+41213+425.

0,013

od podpisania umowy
do 30.11.2017 r.
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Zakres robót obejmuje odpowiednio:
dla rzeki Zimna Woda:

ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

ręczne koszenie z wygrabieniem skarpy;

ułożenie geowłókniny;

wykonanie opasek wielokiszkowych z kiszek faszynowych 3x20 cm;

zakup i transport gruntu;

uzupełnianie wyrw w skarpie,

ręczne plantowanie powierzchni skarpy;

zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi;

humusowanie skarpy z obsiewem.
dla rzeki Pisia Tuczna
 zakup i transport gruntu;
 uzupełnianie wyrw w skarpach;
 ręczne plantowanie powierzchni skarp;
 zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi;
 ułożenie geowłókniny;
 wykonanie opasek wielokiszkowych z kiszek 3x20 cm;
 humusowanie skarp z obsiewem.

IV.

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29
ust. 3a i 4 ustawy Pzp

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać
czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:
 część 1 – min. 4 osób do wykonania czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale
III SIWZ; w tym jedna osoba posiadająca uprawnienia operatora koparki.
 część 2 – min. 4 osoby do wykonania czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale
III SIWZ; w tym jedna osoba posiadająca uprawnienia operatora koparki.
2. Osoby o których mowa w pkt. 1 powinny być zatrudnione na umowę o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający będzie uprawniony
do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na
żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt
zatrudnienia ww. osób, przedstawiając w szczególności dowody uiszczania składek na
ubezpieczenie społeczne, lub dowody odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.
3. Szczegółowe wymagania odnośnie zatrudnienia, kontroli i kar umownych regulują zapisy projektu umowy załączonego do SIWZ.
V.

Zasady dotyczące podwykonawstwa

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda:
 wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1),
 zamieszczenia informacji o podwykonawcach w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).
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3. Z uwagi, że usługi będące przedmiotem zamówienia, mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług
/ robót budowlanych (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy Pzp).
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
JEDZ lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy
(art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp).
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy (art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp).
7. Zapisy ust. 5 i 6 stosuje się także w stosunku do dalszych podwykonawców (art. 36ba ust. 3
ustawy Pzp).
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje
przy pomocy podwykonawcy (art. 36ba ust. 4 ustawy Pzp).
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej (art. 143b ust. 2).
VI.

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w większej niż maksymalna liczbie części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale III niniejszej SIWZ

VII.

Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

VIII.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX.

Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
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X.

Termin wykonania zamówienia
Terminy zostały zawarte w rozdziale III niniejszej SIWZ
UWAGA: Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale XXI SIWZ.

XI.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego i nie podlegają wykluczeniu. (art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp).
2. Wykonawca jest obowiązany spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
2.1.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

2.2.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, na rzecz których zrealizował co najmniej 1 zamówienie o podobnym rodzaju i wartości odpowiadające rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za podobne zamówienie Zamawiający uzna wykonywanie robót konserwacyjnych na rzekach i urządzeniach melioracji wodnych.
a)

Cz. 1:

Cz. 2:

Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum
jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu
usługami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował sprzętem opisanym w wytycznych wykonania i odbioru robót (zał.3 do
SIWZ), niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:






ubijakiem spalinowym
koparką lub koparko – spycharką, spycharką,
samochodem skrzyniowym 5-10 t,
ciągnikiem kołowym z przyczepą skrzyniową,
samochodem samowyładowczym.




ubijakiem spalinowym
koparką lub koparko – spycharką, spycharką.

Ocena spełniania warunków opisanych w rozdziale XI SIWZ nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ i zostanie dokonana zgodnie z
formułą spełnia/nie spełnia, z zastosowaniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
2.3.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
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2.4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich zostało szczegółowo opisane w art. 22a ustawy Pzp.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec
niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy
Pzp, tj.:
3.1.

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

3.2.

Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

3.3.

Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.2;

3.4.

Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

3.5.

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

3.6.

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3.7.

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

3.8.

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
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takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
3.9.

Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
3.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 729), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
3.13. W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171);
3.14. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3.15. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4. Wykluczenie wykonawcy następuje (art. 24 ust. 7 ustawy Pzp):
4.1.

W przypadkach, o których mowa w pkt 3.2. lit a-c i pkt 3.3., gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 3.2. lit. a–c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

4.2.

W przypadkach, o których mowa:
 w pkt 3.2. lit. d i pkt 3.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 3.2. lit. d,
 w pkt 3.4.,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
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4.3.

W przypadkach, o których mowa w pkt 3.7. i 3.9. lub pkt 3.14. i 3.15., jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4.4.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.5.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3.2., 3.3., 3.5. – 3.9. lub pkt 3.13. 3.15. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (art. 24 ust. 8 ustawy Pzp).
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt 4.6 (art. 24 ust. 9 ustawy Pzp).
7. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji (art. 24 ust. 10 ustawy Pzp).
8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
XII.

Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania – ETAP I

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, których opis sposobu oceny spełnienia został podany
w rozdziale XI niniejszej SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający żąda dołączenia do
oferty formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ - art. 25a
ust. 2 ustawy Pzp).
1.1.

Wzór JEDZ z instrukcją wypełniania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia oraz jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

1.2.

Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie i nie polega na zdolności
innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji, musi wypełnić jeden JEDZ.

1.3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zobowiązany jest złożyć także
JEDZ dotyczące tych podmiotów.

1.4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdziale XI pkt 3.12. SIWZ, Wykonawca
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
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w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje 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 powinien przedstawić, pod
rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) – w oryginale, którego wzór stanowi formularz nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).
XIII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania – ETAP II

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.: (art. 25a ustawy Pzp)
1.1.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność zgodnie z formularzem nr 4 do SIWZ.
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność zgodnie z formularzem nr 5 do SIWZ.
c) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność zgodnie z formularzem nr 6 do SIWZ.

1.2.

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

1.3.

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
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w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
1.4.

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – w oryginale na formularzu nr 7 do
SIWZ.

1.5.

Oświadczenie 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 – w oryginale na formularzu nr 8 do SIWZ.

2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1., jeżeli (§10 RMR w sprawie dokumentów):
2.1. Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 570). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 700) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.
1829 ze zm.).
2.2. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
3. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, zamawiający może odstąpić od
żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych
w pkt 1.1 a, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej (§3 ust. 2
RMR w sprawie dokumentów).
5. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (§7 i 8 RMR w sprawie dokumentów):
5.1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3:
a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
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nia lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6;
b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.2.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.3.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców powołujących się
na zasoby podmiotów trzecich (§9 RMR w sprawie dokumentów)
6.1

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.1 – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.2

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
zawierające:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców występujących
wspólnie (art. 23 ustawy Pzp):
7.1.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają dokumenty wymienione w pkt 1.1, które łącznie będą potwierdzały spełnienie przez wykonawców występujących wspólnie warunków udziału w przetargu, o których mowa
w rozdziale XI pkt 2.1 i 2.2 niniejszej SIWZ, podpisane przez Pełnomocnika.

7.2.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają dokumenty wymienione w pkt 1.2 - 1.5 dotyczące każdego Wykonawcy (Wspólnika), podpisane
przez jego upełnomocnionych przedstawicieli i Pełnomocnika.

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Warszawa
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legają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).
XIV.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
1.1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Pani Agnieszka Zientara

- tel. 22 755 50 56

1.2. w sprawach związanych z procedurą przetargową:
- Pan Krzysztof Maraszkiewicz

- tel. 22 566-20-05

- Pani Renata Bejne

- tel. 22 566-20-18

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji telefaksem
lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
4. „Korespondencję” uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego
przed upływem wyznaczonego terminu.
5. Wszelką korespondencję należy kierować na adres, nr faksu lub e-mail prowadzącego postępowanie - podane w rozdziale I SIWZ. Godziny pracy Oddziału: poniedziałek – piątek od
7:30 do 15:30.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia. Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień
7. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp).
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (art. 38 ust. 1a
i 1b ustawy Pzp).
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej,
bez ujawniania źródła zapytania oraz przekaże wykonawcom, którzy pobrali SIWZ (art. 38 ust
2 ustawy Pzp).
10. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp).
11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowaWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Warszawa
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dzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej (art. 38 ust. 6 ustawy Pzp).
XV.

Wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości :
część 1 – 350,00 zł
część 2 – 140,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w formie (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp):
 pieniężnej – przelewem na konto Oddziału Warszawa WZMiUW w Warszawie
w Banku PKO BP Nr 54 1020 1026 0000 1102 0230 4145 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 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 359).
3. Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wystawione na Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie ul. Ksawerów 8,
02-656 Warszawa i złożone przed upływem terminu składania ofert w oryginale w sekretariacie
Oddziału Warszawa WZMiUW w Warszawie – pokój 10, a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność kserokopię.
4. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców dokument poręczenia lub gwarancji wadialnej powinien być podpisany przez Pełnomocnika.
6. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne, co najmniej przez okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli jest wymagane.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
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została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany
przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a
i ust.5 ustawy Pzp.
XVI.

Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą,
ale nie dłużej niż 60 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert.
2. Zamawiający co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się
do wykonawców o przedłużenie terminu związania o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XVII.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym (form. nr 1), do którego należy załączyć::
1.1.

Formularz wyceny usług, którego wzór stanowi formularz nr 2

1.2.

Dowód wniesienia wadium.

1.3.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

1.4.

Wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ.

1.5.

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument
(lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte
w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
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b) Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była
upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa
(co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) albo
zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).
c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
e) Oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na formularzu ofertowym podpisanym przez Pełnomocnika.
f) Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy (np. członka konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tegoż Wykonawcę.
g) JEDZ musi złożyć każdy podmiot składający ofertę wspólną w imieniu swojej firmy.
h) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1.7 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu
wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do
prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy Pzp. Zakłada
on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich.
i) W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania,
jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników.
j) Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy
prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.
1.6.

Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być podpisane przez
Wykonawcę.

1.7.

Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej
dokument lub poświadczającej kopię).

1.8.

Zasady dotyczące informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
a) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać
w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. WykoWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Warszawa
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nawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Wykonawca powinien więc
wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert,
mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp).
b) Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503
ze zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
c) Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach
składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia
przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
1.9.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę
działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać
w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie
art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 700) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze
zm.).

1.10. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości a zapisane strony oferty były ponumerowane.
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy Pzp).
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub ręcznie pismem czytelnym i podpisana oryginalnie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego
zakres. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem kopii lub kopii opatrzonej adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej oraz jej podpisem i wystawionego
przez osoby do tego upoważnione.
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6. Wykonawca przygotuje ofertę w nieprzejrzystej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej następująco:
OFERTA NA PRZETARG PN: „…………………………… Cz. ……….”
NIE OTWIERAĆ PRZED …………

(proszę wstawić datę otwarcia ofert i godzinę).

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu,
przed terminem składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 4, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.
9. Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i osobom trzecim.
10. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić
ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).
11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść, opis kolumn i wierszy odpowiadać będą
formularzom określonym przez Zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu z zastrzeżeniem art. 93 ust.4.
XVIII.

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
ustawy Pzp

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych
w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
XIX.

w ofercie

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Oddziału Warszawa WZMiUW w Warszawie
ul. Ksawerów 8 pok. 10 - w terminie do 25.09.2017 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w siedzibie WZMiUW w Warszawie
Oddział Warszawa - pok. 24 dnia 25.09.2017 r. godz. 10:10.
3. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania przesyłki (data i godzina wpływu do kancelarii Zamawiającego)
4. Zaprasza się wszystkich Wykonawców do udziału w sesji otwierania ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp).
6. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy, cena ofertowa, warunki gwarancji, warunki płatności, termin wykonania (art. 86 ust. 4
ustawy Pzp) – w zależności od wymagań zamawiającego.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp):
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 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach – w zależności od wymagań zamawiającego.
8. Oferty złożone po terminie jw. – bez otwierania zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
XX.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca sporządzi i załączy do oferty wycenę ofertową na wykonanie przedmiotowych
robót na daną część na przekazanym formularzu wyceny ofertowej (formularz nr 6 do SIWZ)
bez dokonywania zmian w opisach pozycji i ilościach robót oraz bez dodawania lub ujmowania
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej.
2. Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami. Cena jednostkowa każdej
pozycji kosztorysowej musi obejmować odpowiednio koszty bezpośrednie robocizny,
materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk, bez podatku VAT.
3. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą obowiązywały do zakończenia
umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Wykonawca nie ma obowiązku sporządzania kosztorysu zgodnie z podaną w przedmiarze
robót podstawą normatywną. Przywołane katalogi nakładów rzeczowych stanowią jedynie
uszczegółowienie opisu robót.
5. Ceny jednostkowe należy opracować w oparciu o załączone do niniejszej specyfikacji:
przedmiar robót i wytyczne wykonania i odbioru robót oraz wizję lokalną przeprowadzoną
w miejscu przyszłych robót i czynniki cenotwórcze wykonawcy.
6. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do wartości danej pozycji, Zamawiający będzie
żądał przedstawienia szczegółowej kalkulacji tej pozycji lub całego kosztorysu.
7. Ceny jednostkowe oraz cena oferty mają być wyznaczone z dokładnością do jednego grosza.
8. Podatek VAT należy doliczyć do wartości kosztorysowej robót.
9. Dla potrzeb postępowania przetargowego i możliwości porównania ofert należy zastosować
stawki podatku VAT zgodnie z wyceną ofertową. Podane stawki podatku VAT dla
poszczególnych rodzajów usług wynikają z uzyskanej w 2013 r. przez WZMiUW w Warszawie
interpretacji Ministra Finansów. Wskazanie stawek podatku VAT nie zwalnia wykonawcy
z należytego rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym , stosownie do obowiązujących go
zasad.
10. W ramach ceny oferowanej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie inne koszty
związane z realizacją zamówienia.
11. Wycena ofertowa będzie integralną częścią umowy.
XXI.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert

1. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria (art. 91 ustawy Pzp):
a) Cena: 60 pkt. - wg następującego wzoru:
C = CN / CO * 60 pkt.
C – ilość punktów badanej oferty w danym kryterium
CN - najniższa cena brutto spośród rozpatrywanych ofert
CO - cena brutto oferty badanej
60 pkt. – waga kryterium
Z tytułu kryterium „cena” wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
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b) Okres skrócenia realizacji: 40 pkt. - wg następujących zasad:
Punkty za skrócenie terminu wykonania:
 brak skrócenia – 0 punktów.
 1 dzień – 10 punktów,
 2 dni – 20 punktów,
 3 dni – 30 punktów,
 4 dni – 40 punktów,
Wykonawca określa okres skrócenia wykonania zamówienia w dniach kalendarzowych,
wpisując odpowiednią liczbę dni w formularzu nr 1. Maksymalny okres skrócenia czasu realizacji wynosi 40 dni.
Z tytułu kryterium „Okres skrócenia realizacji” wykonawca może uzyskać maksymalnie
40 pkt. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin dłuższy od maksymalnego będzie on skorygowany przez Zamawiającego do wartości maksymalnej dopuszczonej w SIWZ.
2. Łączna ilość punktów jaką uzyska badana oferta będzie sumą punktów za kryterium:
 cena,
 okres skrócenia realizacji,
3. Spośród ofert nie odrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy Pzp.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny zgodnie z zasadami określonymi
w art. 90 ustawy Pzp.
9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od (art. 90 ust. 1a
ustawy Pzp):
 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 8, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 8.
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10. O wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej w zakresie zgodnym z art. 92 ustawy
Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również
w ogłoszeniu o zamówieniu).
XXII. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XXIII. Formalności do spełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia
(art. 23 ust. 4 ustawy Pzp).
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem
odmiennych postanowień art. 94 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Jeżeli Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( jeżeli zabezpieczenie jest wymagane), Zamawiający będzie uważał to za równoznaczne z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. (art.
94 ust. 3 ustawy Pzp).
XXIV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXVI.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty
odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
6. Na czynności, o których mowa w ust. 5 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2. ustawy Pzp.
XXVII.Postanowienia końcowe
1. Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. 2016 poz. 922) przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, w celach statutowych WZMiUW
i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu
do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od
pracy.
3. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania.
5. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 zamawiający wyznaczy termin, miejsce i udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego i w czasie godzin jego urzędowania
6. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
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XXII.

Wykaz załączników i formularzy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy.
Załącznik nr 3 – Uproszczona dokumentacja
Wykaz formularzy:
Form. nr 1 - Formularz ofertowy.
Form. nr 2 - Formularz wyceny przedmiotu zamówienia.
Form. nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Form. nr 4 - Wykaz robót lub usług dla potwierdzenia doświadczenia wykonawcy.
Form. nr 5 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
Form. nr 6 - Wykaz niezbędnych narzędzi do wykonania zamówienia.
Form. nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Form. nr 8 - Oświadczenie 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.

Komisja Przetargowa:
Imię i Nazwisko

Podpis:

1. Krzysztof Maraszkiewicz – Przewodniczący
2. Mariusz Gawor – Z-ca Przewodniczącego
3. Renata Bejne – Sekretarz
4. Agnieszka Zientara – Członek
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