Ogłoszenie nr 525780-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: Roboty budowlane na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych
w dorzeczu Parsęty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz współfinansowanego ze środków fundacji Baltic.
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: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, krajowy numer
identyfikacyjny 33005224000000, ul. ul. Szymanowksiego 17 , 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie,
państwo Polska, tel. 943 117 247, e-mail zmigdp@parseta.org.pl, faks 943 117 116.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.parseta.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek komunalny
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)
Tak
http://bip.parseta.org.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.parseta.org.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

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:
Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Adres:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78 - 230 Karlino - sekretariat.
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: Roboty budowlane na rzekach Perznica, Radusza i
Gęsia.
Numer referencyjny: ZDP.II.271.1.1.4.2020
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
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: 1. Zamówienie
zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje: 1) zadanie częściowe nr 1 - roboty
budowlane - rzeka Perznica; 2) zadanie częściowe nr 2 - roboty budowlane - rzeka Radusza; 3) zadanie
częściowe nr 3 - roboty budowlane - rzeka Gęsia. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zadanie
częściowe nr 1, w szczególności: a) wykonanie w korycie rzeki ramp narzutowych kamienno-żwirowych
zlokalizowanych poniżej budowli stanowiących przeszkody. Rampy wykonane poniżej istniejących budowli
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będą podpiętrzać wodę na przeszkodzie powodując „jej zatopienie” co umożliwi migrację organizmów
wodnych. Jest to podstawowe działanie techniczne zastosowane w zdecydowanej większości budowli
stanowiących przeszkody na przedmiotowych rzekach. Rampy są też potencjalnymi tarliskami dla ryb
łososiowatych, b) wykonanie pryzm kamienno-żwirowych w korycie rzeki. Pryzmy takie mają konstrukcję
bardzo zbliżoną do ramp, z tym że są znacznie mniejszych rozmiarów. Wysokość pryzm waha się w przedziale
15-20cm. Pryzmy wykonywane będą w miejscach gdzie wymagane jest niewielkie podpiętrzenie wody oraz
poniżej każdej rampy w celu jej stabilizacji. Pryzmy takie są też potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych.
Wykonanie pryzm jest w większości przypadków uzupełnieniem działania podstawowego – wykonania ramp, c)
zasypywanie wyrw i wybojów powstałych w dnie cieków poniżej istniejących budowli. Wyrwy zasypane będą
materiałem kamienno-żwirowym, d) remont umocnień górnych budowli z adaptacją progu budowli,
umożliwiającą migrację ryb przez budowlę, e) oczyszczenie i udrożnienie przepustu. Ilość budowli, na których
planowane są działania szt. 15, liczba udrożnionych budowli 12; 2) zadanie częściowe nr 2, w szczególności:
a) wykonanie w korycie rzeki ramp narzutowych kamienno-żwirowych zlokalizowanych poniżej budowli
stanowiących przeszkody. Rampy wykonane poniżej istniejących budowli będą podpiętrzać wodę na
przeszkodzie powodując „jej zatopienie” co umożliwi migrację organizmów wodnych. Jest to podstawowe
działanie techniczne zastosowane w zdecydowanej większości budowli stanowiących przeszkody na
przedmiotowej rzece. Rampy są też potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych, b) wykonanie pryzm
kamienno-żwirowych w korycie rzeki. Pryzmy takie mają konstrukcję bardzo zbliżoną do ramp, z tym że są
znacznie mniejszych rozmiarów. Wysokość pryzm waha się w przedziale 15-20 cm. Pryzmy wykonywane będą
w miejscach gdzie wymagane jest niewielkie podpiętrzenie wody oraz poniżej każdej rampy w celu jej
stabilizacji. Pryzmy takie są też potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych. Wykonanie pryzm jest w
większości przypadków uzupełnieniem działania podstawowego – wykonania ramp, c) zasypywanie wyrw i
wybojów powstałych w dnie cieków poniżej istniejących budowli. Wyrwy zasypane będą materiałem kamiennożwirowym, d) częściowy remont umocnień dennych wybranych budowli stanowiących przeszkodę z adaptacją
do migracji ryb, e) rozbiórkę istniejącej budowli – przepustu ze stopniem i budowę w tej samej lokalizacji brodu
oraz kształtowanie koryta rzeki na przyległym odcinku. Ilość budowli, na których planowane są działania szt.
11, liczba udrożnionych budowli 9; 3) zadanie częściowe nr 3, w szczególności: a) wykonanie w korycie rzeki
ramp narzutowych kamienno-żwirowych zlokalizowanych poniżej budowli stanowiących przeszkody. Rampy
wykonane poniżej istniejących budowli będą podpiętrzać wodę na przeszkodzie powodując „jej zatopienie” co
umożliwi migrację organizmów wodnych. Jest to podstawowe działanie techniczne zastosowane w
zdecydowanej większości budowli stanowiących przeszkody na przedmiotowych rzekach. Rampy są też
potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych, b) wykonanie pryzm kamienno-żwirowych w korycie rzeki.
Pryzmy takie mają konstrukcję bardzo zbliżoną do ramp, z tym że są znacznie mniejszych rozmiarów.
Wysokość pryzm waha się w przedziale 15-20 cm. Pryzmy wykonywane będą w miejscach gdzie wymagane
jest niewielkie podpiętrzenie wody oraz poniżej każdej rampy w celu jej stabilizacji. Pryzmy takie są też
potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych. Wykonanie pryzm jest w większości przypadków uzupełnieniem
działania podstawowego – wykonania ramp, c) zasypywanie wyrw i wybojów powstałych w dnie cieków poniżej
istniejących budowli. Wyrwy zasypane będą materiałem kamienno-żwirowym, d) częściowy remont umocnień
dennych oraz przyczółków wybranych budowli stanowiących przeszkodę w migracji ryb, e) rozbiórkę istniejącej
budowli – zastawki i kształtowanie koryta rzeki w miejscu rozbieranej budowli, f) oczyszczenie i udrożnienie
przepustów z lokalnym odmuleniem dna cieku w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ilość budowli, na których
planowane są działania szt. 18, liczba udrożnionych budowli 16.
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:
Waluta:
(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:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30
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II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2020r., dla każdego zadania
częściowego.
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki
finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300000,00zł, odrębnie dla każdego
zadania częściowego, na które składają ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że: a) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie bystrzy lub urządzeń do migracji ryb lub
renaturyzacji lub regulacji rzek o wartości co najmniej 300 000,00zł brutto każda, dla dowolnej liczby zadań
częściowych, na które składają ofertę - zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena
spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej dwie ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca,
b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, dla dowolnej liczby zadań częściowych, na które
składają ofertę, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnohydrotechnicznej - uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.
U. z 2020r., poz. 220), uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie hydrotechniki lub
melioracji wodnej.
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: Nie
Informacje dodatkowe:
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 2 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:
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:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, 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
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załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 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 dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz
podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia ((wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres pełnienia
powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3)
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
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)
W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.). Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp (zawierającej informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku gdy w
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą
oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana w toku przedmiotowego postępowania (np. włączenie
wykonawcy do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie
wykonawcy.
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. Wysokość wadium ustala się w kwocie: - dla zadania częściowego nr 1 - 20 000,00zł, - dla zadania
częściowego nr 2 - 10 000,00zł, - dla zadania częściowego nr 3 - 15 000,00zł. 2. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania i numerów zadań
częściowych, na które wykonawca składa ofertę. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art.
45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: nr konta: 29 1020 2791 0000 7002 0104 0690 5. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania
wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. 6. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie
obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium bez oznaczenia zadań częściowych, na które składa ofertę i
brak jest możliwości określenia, którego zadania częściowego wadium dotyczy lub wnosi wadium w wysokości
mniejszej niż suma wadiów dla zadań częściowych, na które składa ofertę, zamawiający uzna, że wykonawca
wnosi wadium w odpowiedniej wysokości (kwocie lub sumie kwot) dla tych zadań częściowych, w których oferty
częściowe tego wykonawcy zostaną ocenione przez zamawiającego najwyżej (uzyskają najwyższe miejsca w
ocenie ofert) spośród ofert częściowych tego wykonawcy. W przypadku osiągnięcia takiej samej pozycji
rankingowej ofert częściowych tego wykonawcy decyduje ich kolejność od oferty częściowej zawierającej
najwyższą cenę do oferty częściowej zawierającej najniższą cenę.
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:
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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
Nie
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:
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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
Znaczeni
Kryteria
e
cena
60,00
okres
40,00
gwarancji
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:
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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:
Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, w przypadku: 1) zmian w stosunku
do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu
zamówienia, w szczególności, w sytuacji zmiany sposobu przeprowadzenia robót budowlanych, ograniczenia
zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych. Wykonawca wykona wówczas wycenę robót wynikających
ze sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych
wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud itp. aktualnego na dzień
sporządzenia kosztorysu; a) stawka roboczogodziny – średnia dla woj. zachodniopomorskiego, b) koszty
pośrednie „Kp” – średnie dla woj. zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj.
zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą
przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym
również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., e) nakłady rzeczowe – w oparciu o
Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR; 2) możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, w
szczególności prac zamiennych; 3) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w przypadku
konieczności zmiany projektu budowlanego, część prac nie może zostać zrealizowana lub będzie zastąpiona
innymi; 4) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych materiałów innymi, pod warunkiem że spełniają
wymagania określone w SIWZ (wraz z załącznikami), a zmiana wynika w szczególności: a) ze zmiany
producenta, b) producent zakończył produkcję tych materiałów lub zostały one wycofane z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych; 5) zmian umowy
związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę; 6) zmian osób wskazanych w
wykazie osób dotyczącym przedmiotowego postępowania, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, na inne osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem
wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu; 7) zmiana terminu
wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez wykonawcę, w
szczególności w przypadku: a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania - w
związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas tych niekorzystnych
warunków atmosferycznych oraz o czas niezbędny do usunięcia ich skutków, b) jeżeli opóźnieniu ulegnie
wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do
wykonania opóźnionych prac, c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z
przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - w związku z
tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac
wynikających z zaleceń właściwych organów, d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,
e) konieczności zmiany dokumentacji projektowej - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy
może zostać przesunięty o czas niezbędny na zmianę dokumentacji projektowej i ewentualne uzyskanie
zezwoleń na wykonanie robót po zmianie, f) w przypadku niezawinionego przez wykonawcę wstrzymania robót
przez inspektora nadzoru - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o
udokumentowany czas wstrzymania robót w dzienniku budowy; 8) zmniejszenia zakresu prac objętych
przedmiotem zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wówczas obniżone, stosownie do zakresu
niewykonanej części prac, o wartość niewykonanego zakresu prac. Wynagrodzenie zostanie obniżone o kwotę
stanowiącą iloczyn ceny oferty wykonawcy i współczynnika, będącego ilorazem wartości niewykonanego
zakresu prac i wartości całego zakresu prac określonych w ustaleniu wartości zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-07, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: zadanie częściowe nr 1 - roboty budowlane - rzeka Perznica
1) 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:W szczególności: a) wykonanie
w korycie rzeki ramp narzutowych kamienno-żwirowych zlokalizowanych poniżej budowli stanowiących
przeszkody. Rampy wykonane poniżej istniejących budowli będą podpiętrzać wodę na przeszkodzie powodując
„jej zatopienie” co umożliwi migrację organizmów wodnych. Jest to podstawowe działanie techniczne
zastosowane w zdecydowanej większości budowli stanowiących przeszkody na przedmiotowych rzekach.
Rampy są też potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych, b) wykonanie pryzm kamienno-żwirowych w
korycie rzeki. Pryzmy takie mają konstrukcję bardzo zbliżoną do ramp, z tym że są znacznie mniejszych
rozmiarów. Wysokość pryzm waha się w przedziale 15-20cm. Pryzmy wykonywane będą w miejscach gdzie
wymagane jest niewielkie podpiętrzenie wody oraz poniżej każdej rampy w celu jej stabilizacji. Pryzmy takie są
też potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych. Wykonanie pryzm jest w większości przypadków
uzupełnieniem działania podstawowego – wykonania ramp, c) zasypywanie wyrw i wybojów powstałych w dnie
cieków poniżej istniejących budowli. Wyrwy zasypane będą materiałem kamienno-żwirowym, d) remont
umocnień górnych budowli z adaptacją progu budowli, umożliwiającą migrację ryb przez budowlę, e)
oczyszczenie i udrożnienie przepustu. Ilość budowli, na których planowane są działania szt. 15, liczba
udrożnionych budowli 12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Znaczeni
Kryterium
e
cena
60,00
okres
40,00
gwarancji
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: zadanie częściowe nr 2 - roboty budowlane - rzeka Radusza
1) 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:W szczególności: a) wykonanie
w korycie rzeki ramp narzutowych kamienno-żwirowych zlokalizowanych poniżej budowli stanowiących
przeszkody. Rampy wykonane poniżej istniejących budowli będą podpiętrzać wodę na przeszkodzie powodując
„jej zatopienie” co umożliwi migrację organizmów wodnych. Jest to podstawowe działanie techniczne
zastosowane w zdecydowanej większości budowli stanowiących przeszkody na przedmiotowej rzece. Rampy
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są też potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych, b) wykonanie pryzm kamienno-żwirowych w korycie
rzeki. Pryzmy takie mają konstrukcję bardzo zbliżoną do ramp, z tym że są znacznie mniejszych rozmiarów.
Wysokość pryzm waha się w przedziale 15-20 cm. Pryzmy wykonywane będą w miejscach gdzie wymagane
jest niewielkie podpiętrzenie wody oraz poniżej każdej rampy w celu jej stabilizacji. Pryzmy takie są też
potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych. Wykonanie pryzm jest w większości przypadków uzupełnieniem
działania podstawowego – wykonania ramp, c) zasypywanie wyrw i wybojów powstałych w dnie cieków poniżej
istniejących budowli. Wyrwy zasypane będą materiałem kamienno-żwirowym, d) częściowy remont umocnień
dennych wybranych budowli stanowiących przeszkodę z adaptacją do migracji ryb, e) rozbiórkę istniejącej
budowli – przepustu ze stopniem i budowę w tej samej lokalizacji brodu oraz kształtowanie koryta rzeki na
przyległym odcinku. Ilość budowli, na których planowane są działania szt. 11, liczba udrożnionych budowli 9.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Znaczeni
Kryterium
e
cena
60,00
okres
40,00
gwarancji
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: zadanie częściowe nr 3 - roboty budowlane - rzeka Gęsia.
1) 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:W szczególności: a) wykonanie
w korycie rzeki ramp narzutowych kamienno-żwirowych zlokalizowanych poniżej budowli stanowiących
przeszkody. Rampy wykonane poniżej istniejących budowli będą podpiętrzać wodę na przeszkodzie powodując
„jej zatopienie” co umożliwi migrację organizmów wodnych. Jest to podstawowe działanie techniczne
zastosowane w zdecydowanej większości budowli stanowiących przeszkody na przedmiotowych rzekach.
Rampy są też potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych, b) wykonanie pryzm kamienno-żwirowych w
korycie rzeki. Pryzmy takie mają konstrukcję bardzo zbliżoną do ramp, z tym że są znacznie mniejszych
rozmiarów. Wysokość pryzm waha się w przedziale 15-20 cm. Pryzmy wykonywane będą w miejscach gdzie
wymagane jest niewielkie podpiętrzenie wody oraz poniżej każdej rampy w celu jej stabilizacji. Pryzmy takie są
też potencjalnymi tarliskami dla ryb łososiowatych. Wykonanie pryzm jest w większości przypadków
uzupełnieniem działania podstawowego – wykonania ramp, c) zasypywanie wyrw i wybojów powstałych w dnie
cieków poniżej istniejących budowli. Wyrwy zasypane będą materiałem kamienno-żwirowym, d) częściowy
remont umocnień dennych oraz przyczółków wybranych budowli stanowiących przeszkodę w migracji ryb, e)
rozbiórkę istniejącej budowli – zastawki i kształtowanie koryta rzeki w miejscu rozbieranej budowli, f)
oczyszczenie i udrożnienie przepustów z lokalnym odmuleniem dna cieku w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Ilość budowli, na których planowane są działania szt. 18, liczba udrożnionych budowli 16.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Znaczeni
Kryterium
e
cena
60,00
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okres
gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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