Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szczecin.rzgw.gov.pl

Szczecin: Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez
pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla 10 ostróg o numerach:
543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14
Numer ogłoszenia: 428142 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Tama
Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4411200, faks 091 4411300.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgw.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zabudowy regulacyjnej na rzece
Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla 10 ostróg o
numerach: 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze
zniszczonej przez pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla 10 ostróg o numerach:
543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14, oznaczonych kodem
CPV: kod główny- 45244000-9 Wodne roboty budowlane kod dodatkowy- 45246000-3 Roboty w
zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej który obejmuje swoim zakresem w
szczególności: 1. Roboty budowlane zgodne z opracowaną dokumentacją i uzyskaną decyzją o
warunkach prowadzenia robót, dla 10 ostróg tj.: ostroga nr 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16,
547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14. Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić z
wody. Materiał na budowlę należy dostarczyć drogą wodną. Prace związane z remontem zabudowy
regulacyjnej polegają na: 1) oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności, 2) wykonaniu
podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 - 60 mm - warstwa o grubości do 50 cm, 3)
wykonaniu podsypki ze żwiru lub pospółki - warstwa o grubości 5cm, 4) wybrukowaniu wyrw i
ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm, 5) przebrukowaniu uszkodzonej
nawierzchni w pasie o szerokości 1m wokół ubytku. Prace brukarskie należy wykonać ręcznie. W
ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi. Po wykonaniu prac
teren ostrogi należy uprzątnąć. Szczegółowe informacje dotyczące remontu ostróg oraz zakres prac
koniecznych do wykonania dla poszczególnych budowli przedstawia dokumentacja techniczna
stanowiąca załącznik A oraz przedmiar robót stanowiący załącznik B do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Projekt oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót, oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz.1126), które Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi wykonać i uzgodnić z
Zamawiającym. 3. Roboty związane z oznakowaniem nawigacyjnym szlaku żeglownego zgodnie z
uzgodnionym Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót. 4. Przygotowanie obiektu do
odbioru w tym dokumentów niezbędnych do tego celu (dokumentacja powykonawcza) tzn. między
innymi: 1) atesty nurkowe stwierdzające jakość ułożenia bruku kamiennego oraz czystość dna w
rejonie prowadzonych prac (wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie na
wykonywanie prac podwodnych na danym obszarze) 2) atestów, aprobat technicznych bądź deklaracji
zgodności na zastosowane materiały i kart gwarancyjnych; 3) pozostałych dokumentów wymaganych
przepisami i związanych z wykonanym przedmiotem zamówienia. II. Prace mają być wykonane
zgodnie z: 1. dokumentacją techniczną dla zadania pod nazwą: Remont zabudowy regulacyjnej na
rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla 10 ostróg o

numerach: 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14,
sporządzoną przez Pracownię Projektową Just Project z siedzibą w Szczecinie 70-542 przy ul. Rynek
Sienny 3 lokal nr 6, w lipcu 2013 roku; 2. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych dla zadania pod nazwą: Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez
pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla 10 ostróg o numerach: 543/12, 544/14,
544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14, opracowaną przez Pracownię
Projektową Just Project z siedzibą w Szczecinie 70-542 przy ul. Rynek Sienny 3 lokal nr 6, w lipcu
2013 roku; 3. decyzją ustalającą warunki prowadzenia robót dla zadania pn. Remont zabudowy
regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź z dnia 18 lipca 2012 r. znak:
WPN-I.670.32.2012.AI wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim - załącznik C do opisu przedmiotu zamówienia. 4. pomocniczo Zamawiający
przekazuje przedmiar robót dla zadania pod nazwą: Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze
zniszczonej przez pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla 10 ostróg o numerach:
543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14, sporządzonym przez
Pracownię Projektową Just Project z siedzibą w Szczecinie 70-542 przy ul. Rynek Sienny 3 lokal nr 6,
w sierpniu 2013 roku; Załączniki A, B i C do opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w osobnych
plikach zapisanych w formacie PDF pod nazwą Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o wartości nie większej niż 50 %
zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.40.00-9, 45.24.60.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, podobnej do przedmiotu
zamówienia zrealizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Za pracę
podobną Zamawiający uzna: roboty hydrotechniczne, w zakresie których były wykonywane
narzuty kamienne metodą z wody o wartości nie niższej niż 100 000 zł. Ocena spełnienia warunku
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie potwierdzających go dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite j
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Odpowiednie pełnomocnictwa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna spe cyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szczecin.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, Zespół ds. zamówień
pok. nr 128..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, Zespół ds. zamówień pok. nr 128..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków powodzi i
pochodu lodów..
IV.4.17) Czy 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: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych,
zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu
21.10.2013 r.

