Ogłoszenie nr 553263-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w
Radomiu: Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z
budowlami w miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Warszawie Oddział w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 58558400070,
ul. ul. Wernera , 26600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 483 626 138, , e-mail wzmiuw@radom.net, , faks483 624 453.
Adres strony internetowej (URL): http://wzmiuw.waw.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne http://wzmiuw.waw.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
http://wzmiuw.waw.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie
http://wzmiuw.waw.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty wraz z kopią należy złożyć w wyznaczonym terminie w siedzibie
WZMiUW Oddział Radom, ul. Wernera 4a, 26-600 Radom. Szczegółowy opis
sporządzenia i złożenia oferty zawarty jest w SIWZ.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa koryta
rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami w miejscowości Brzezinki
Stare, gm. Tczów
Numer referencyjny: ZP/R.4.PIR/R/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn „Przebudowa
koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami w miejscowości
Brzezinki Stare, gm. Tczów” w tym:. a) przebudowa koryta rzeki Tczówki w km
4+800÷5+470, na odcinku w którym trasa rzeki nie pokrywa się z działką
ewidencyjną stanowiącą własność Skarbu Państwa; b) budowa zastawki dokowej
prostokątnej na rzece Tczówce w km 5+630 c) budowa przepustu drogowego
2*Ø1m, L=10m na rzece Tczówce w km 5+075 . d) budowa progu kamiennego w
km rzeki 5+1960 e) budowa bystrotoku kamiennego w km 5+840 f) wykonanie
robót utrzymaniowych koryta rzeki Tczówki wraz z wymianą ubezpieczenia stopy
skarpy i naprawą skarp rzeki w km 4+600÷4+800 oraz 5+470÷6+083. wraz z
pracami towarzyszącymi Szczegółowy opis i zakres robót określają: 1)

dokumentacja projektowa, przedmiar robót – załącznik nr 1, 2) specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2, 3) decyzje i zgłoszenia –
załącznik nr 3, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do: 1) udzielenia
gwarancji na wykonane roboty – min. 3 lata – max. 5 lat (okres gwarancji jest
jednym z kryteriów oceny ofert), 2) spełnienia warunków określonych w
decyzjach, zgłoszeniach stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ, 3) zatrudnienia na
umowę o pracę pracowników zgodnie z opisem w pkt IV SIWZ, 4) ubezpieczenia
budowy, 5) ponoszenia kosztów wymienionych w pkt XX.7 SIWZ, 6) zapewnienia
obsługi geodezyjnej, 7) uzgodnienia przed rozpoczęciem robót (np. w formie
protokołu) z właścicielami nieruchomości warunków czasowego wejścia na grunt
w celu realizacji inwestycji, 8) przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru
końcowego.
II.5) Główny kod CPV: 45246000-3
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 607593,48
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-30
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przeprowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego stosując „procedurę odwróconą dla
prowadzenia postępowania”, tj. w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy pzp
zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje
lub będzie dysponował osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika
budowy, posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności wodno melioracyjnej lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (obiekty budowlane
gospodarki wodnej, obiekty budowlane melioracji wodnych, lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów). W przypadku nie dysponowania takimi
osobami, należy przedstawić w oryginale pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia wymaganych osób z uprawnieniami. Na
potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia szczegółowo
określony w rozdziale IV pkt 1 SIWZ oraz w ogłoszeniu. Ocena spełniania

warunków opisanych w rozdziale XI SIWZ nastąpi na podstawie dokumentów, o
których mowa w rozdziale XIII SIWZ i zostanie dokonana zgodnie z formułą
spełnia/nie spełnia, z zastosowaniem treści art. 26 ust. 3 ustawy pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełnienia powyższego warunku wykonawca musi być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na min. 200 000,00 zł. Ocena spełniania tych
warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, określonych w
rozdziale XII SIWZ oraz ogłoszeniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonawca musi się wykazać, co najmniej 1 zamówieniem obejmującym
wykonanie robót budowlanych pole-gających na: kształtowaniu przekroju
podłużnego i poprzecznego rzeki o długości min. 0,67 km oraz budową budowli
piętrzącej o wys. piętrzenia min. 1,3 m odpowiadającej rodzajem budowli
określonej w dokumentacji projektowej. lub wykonaniem robót ziemnych
polegających na wykopie gruntu o kubaturze min. 5500 m3 i wykonaniem robót
ubezpieczeniowych na ciekach w formie opasek z kiszki faszynowej o min.
długości 2,2 km oraz budową budowli piętrzącej o wys. piętrzenia min. 1,3 m
odpowiadającej rodzajem budowli określonej w dokumentacji projektowej.
Zamawiający dopuszcza realizację powyższych robót w jednym lub w kilku zadaniach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 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. – min. 5 osób do wykonania
czynności w zakresie prac opisanych w rozdziale III SIWZ 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 tych osób, przedstawiając w szczególności
dowody uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, lub dowody
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji. 1.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie za-mówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wyko-nawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) Zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpie-czeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wyko-nawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należ-ności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – w oryginale lub

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Wykonawca nie jest
obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-cych
okoliczności, o których mowa w ust. 1., jeżeli (§10 RMR w sprawie dokumentów):
a) 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015
r., poz. 584, z późn. zm.). b) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty,
które znajdują się w posiada-niu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia
lub dokumenty przechowy-wane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp. W takim przy-padku 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 z
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganego w pkt 1.1, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego wa-runku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp i §2
ust. 3 RMR w sprawie do-kumentów). 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymie-nionych w pkt 1.2a, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób po-twierdza spełnianie
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawo-dowej (§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 Rzeczypo-spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 1.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zale-głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania), b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania). 5.2.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miej-sce 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 samo-rządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miej-sce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę, za-mawiający 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.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzial-ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, 1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dot.
zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowo-dów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisa-mi prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumen-tów – inne dokumenty; – w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność zgod-nie z formularzem nr 5 do
SIWZ. b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
pu-blicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia 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 6 do SIWZ. c) Oświadczenia, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – w
oryginale na formularzu nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym
(form. nr 1), kosztorys ofertowy (form nr 8) pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik, zobowiązania podmiotu trzeciego
(jeżeli dotyczy), oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej (form 4), oraz form. 2 i 3 w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach o których mowa w rozdz. XXI SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 18 000,00 zł 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 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Dokumenty
potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wy-

stawione na Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie ul.
Ksawe-rów 8, 02-656 Warszawa i złożone przed upływem terminu składania ofert
w oryginale w siedzibie Oddziału WZMiUW w Radomiu – pokój 111, a w ofercie
należy umieścić po-świadczoną za zgodność kserokopię. 5. 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. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców dokument poręczenia lub
gwarancji wadialnej powinien być podpisany przez Pełnomocnika. 7. Wszelkie
dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne, co najmniej przez okres
związania ofertą tj. 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8.
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. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz wnie-sieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 8 jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okre-ślonym przez zamawiającego. 12.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikają-cymi 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. 13.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
cena

Znaczenie
52,00

okres gwarancji 48,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót (jednak nie później niż do 05.12.2017 r.), w szczególności w następujących
sytuacjach: 1) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające realizację robót w związku z technologią realizacji prac
określonych Umową wymagającą konkretnych warunków atmosferycznych - jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wstrzymanie robót z tego powodu
musi być potwierdzone w Dzienniku budowy i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu
Umowy. 2) Gdy wystąpi:  konieczność wykonania robót zamiennych lub innych
robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady
wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych wstrzymujących lub
opóźniających realizację przedmiotu Umowy,  kolizja z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 3) Gdy wystąpią opóźnienia
w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność. 4) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z
powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 5) Wystąpienia
siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 2. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w szczególności w następujących
sytuacjach: 1) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub materiałowych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy. 2) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej koniecznych zmian uznanych za nieistotne odstępstwo
od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5a PB. 3) Wystąpienia
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, głazy narzutowe itp.) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji projektowej, a także rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. 3. Strony mają prawo do zmiany wynagrodzenia
należnego z tytułu realizacji Umowy w szczególności w następujących
przypadkach: 1) W sytuacji, gdy w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
dokumentacją projektową konieczne jest wprowadzenie zmian w kosztorysie
ofertowym. 2) Jeżeli zmiany:  stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę. 3) Jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu Umowy konieczne
będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. 4) Jeżeli nastąpi
ograniczenie lub brak środków finansowych u Zamawiającego. 4. Zamawiający jest
uprawniony do zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na
rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami w zawartej przez Zamawiającego
Umowie o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących
realizacji projektu. 5. W każdym z przypadków wymienionych powyżej
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o
którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział
się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Strona
występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności jak również do ewentualnego
niezwłocznego przedłożenia dodatkowych materiałów, niezbędnych
Zamawiającemu do analizy wniosku oraz ostatecznego zajęcia stanowiska w
sprawie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na
piśmie. Stanowisko Zamawiającego w kwestii akceptacji lub odmowy nie może
stanowić argumentu Wykonawcy w sytuacji niewykonania przez Niego lub
nieprawidłowego bądź też wadliwego wykonania przedmiotu Umowy w umownym
terminie. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w
tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w §5 ust.
2 pkt 1 Umowy, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie
do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 9.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zmiany i przechowywania jej na terenie budowy. 10. W terminie 5
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania
się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, odpowiednio propozycji wyceny
robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 11. W terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. 12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w
drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 13. Przyjmuje się, że nie
wymagają zmiany Umowy następujące zapisy związane ze zmianą (ami): 1)
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych
teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem gdy na spółkę
przejmującą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, 5)
zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy przed terminem. 14.
Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie
uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-08-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
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