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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81123-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2019/S 036-081123
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Aniela Chomańska
Tel.: +48 857330326
E-mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl
Faks: +48 857330330
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wodypolskie.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
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Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
II.1.2)

Główny kod CPV
90721800

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych i urządzeń
wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym:utrzymanie rzek, cieków, kanałów, obiektów
hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych i międzywala, pompowni, przepompowni i stacji pomp,
szlaków żeglugowych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną, na terenie działania
jednostek organizacyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku tj. Zarządu Zlewni w
Augustowie, Zarządu Zlewni w Białymstoku, Zarządu Zlewni w Giżycku, Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zarządu
Zlewni w Ostrołęce.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania
Zarządu Zlewni w Augustowie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo: podlaskie, warmińsko-mazurskie (na terenie działania jednostek organizacyjnych Zarządu Zlewni
w Augustowie)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Planowane prace będą polegały w szczególności na: wykaszaniu roślin z dna oraz brzegów śródlądowych
wód powierzchniowych, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód
powierzchniowych, usuwaniu drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód
powierzchniowych, udrożnianiu śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających
swobodny przepływ wód, remoncie ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W zakresie punktu II.1.6), II.2.1-II.2.4) postępowanie będzie ogłaszane sukcesywnie w częściach dotyczących
Nadzorów Wodnych działających na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie tj.Nadzór Wodny w Augustowie,
Nadzór Wodny w Ełku, nadzór Wodny w Grajewie, Nadzór Wodny w Olecku, Nadzór Wodny w Suwałkach.
Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania
Zarządu Zlewni w Białymstoku
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo: podlaskie (na terenie działania jednostek organizacyjnych Zarządu Zlewni w Białymstoku)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Planowane prace będą polegały w szczególności na: wykaszaniu roślin z dna oraz brzegów śródlądowych
wód powierzchniowych, usuwaniu drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód
powierzchniowych, usuwaniu ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód wynikających z działalności
człowieka, zasypywaniu wyrw w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych, udrożnianiu śródlądowych
wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W zakresie punktu II.1.6), II.2.1-II.2.4) postępowanie będzie ogłaszane sukcesywnie w częściach dotyczących
Nadzorów Wodnych działających na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku tj. Nadzór Wodny w Białymstoku,
Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim, Nadzór Wodny w Łapach, Nadzór Wodny w Mońkach, Nadzór Wodny w
Sokółce.Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania
Zarządu Zlewni w Giżycku
Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo: warmińsko-mazurskie, podlaskie (na terenie działania jednostek organizacyjnych Zarządu Zlewni
w Giżycku)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Planowane prace będą polegały w szczególności na: wykaszaniu roślin z dna oraz brzegów śródlądowych
wód powierzchniowych, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód
powierzchniowych, usuwaniu drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód
powierzchniowych, udrożnianiu śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających
swobodny przepływ wody, usuwaniu namułów, rozbiórce lub modyfikacji tam bobrowych.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W zakresie punktu II.1.6),II.2.1-II.2.4) postępowanie będzie ogłaszane sukcesywnie w częściach dotyczących
Nadzorów Wodnych działających na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku tj.Nadzór Wodny w Giżycku,Nadzór
Wodny w Gołdapi,Nadzór Wodny w Kolnie,Nadzór Wodny w Mikołajkach, Nadzór Wodny w Piszu,Nadzór
Wodny w Węgorzewie.Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania
Zarządu Zlewni w Olsztynie
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo: warmińsko-mazurskie (na terenie działania jednostek organizacyjnych Zarządu Zlewni w
Olsztynie)
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Planowane prace będą polegały w szczególności na: wykaszaniu roślin z dna oraz brzegów śródlądowych
wód powierzchniowych, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód
powierzchniowych, usuwaniu drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód
powierzchniowych, usuwaniu ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz
wynikających z działalności człowieka, zasypywaniu wyrw w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych,
udrożnianiu śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ
wody oraz usuwaniu namułów i rumoszu, remoncie lub konserwacji ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych
lub budowli regulacyjnych, rozbiórce lub modyfikacji tam bobrowych.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W zakresie punktu II.1.6),II.2.1-II.2.4) postępowanie będzie ogłaszane sukcesywnie w częściach
dotyczących Nadzorów Wodnych działających na terenie Zarządu Zlewni w Olsztynie tj.Nadzór Wodny
w Bartoszycach,Nadzór Wodny w Kętrzynie,Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim,Nadzór Wodny w
Mrągowie,Nadzór Wodny w Olsztynie.Okres obowiązywania zamówienia będzie uzależniony od potrzeb
Zamawiającego

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania
Zarządu Zlewni w Ostrołęce
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Kod NUTS: PL84
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie (na terenie działania jednostek organizacyjnych
Zarządu Zlewni w Ostrołęce)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Planowane prace będą polegały w szczególności na: wykaszaniu roślin z dna oraz brzegów śródlądowych
wód powierzchniowych, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód
powierzchniowych, usuwaniu drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód
powierzchniowych, usuwaniu ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz
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wynikających z działalności człowieka, zasypywaniu wyrw w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych
oraz ich zabudowa biologiczna, udrożnianiu śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie
zatorów utrudniających swobodny przepływ wody, usuwanie namułów (odmulanie dna cieku), remoncie
lub konserwacji stanowiących własność właściciela wód ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych (narzut
kamienny, umocnienie stopy skarpy,palisada,zabudowa wyrw), rozbiórce lub modyfikacji tam bobrowych,
wykaszaniu skarp i korony wału przeciwpowodziowego, usuwaniu zakrzaczeń i drzew ze skarp i korony wału
przeciwpowodziowego, zabudowie nor lisich i bobrowych w wale przeciwpowodziowym.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W zakresie punktu II.1.6), II.2.1-II.2.4) postępowanie będzie ogłaszane sukcesywnie w częściach dotyczących
Nadzorów Wodnych działających na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce tj. Nadzór Wodny w Łomży,Nadzór
Wodny w Ostrołęce, Nadzór Wodny w Szczytnie, Nadzór Wodny w Zambrowie.Okres obowiązywania
zamówienia będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego.

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/03/2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne
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Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2019

20/02/2019
S36
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
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