OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa i montaż lęgowo-wegetacyjnych wysp pływających dla zadania
inwestycyjnego pod nazwą Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków
Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji
warszawskiej (WislaWarszawska.pl)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa , ul. Jana Kazimierza
62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8368103, 8773874, faks 8368061.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmw.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż lęgowowegetacyjnych wysp pływających dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona siedlisk
kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji
warszawskiej (WislaWarszawska.pl).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa i montaż trzech wysp pływających. Dwóch, po 100 m² każda i jednej o powierzchni 200
m² w basenach portu Żerańskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do opz. Stosunek powierzchni
lęgowej do powierzchni wegetacyjnej wyspy o pow. 200 m² powinien wynosić 80% do 20%,
natomiast wysp o powierzchni 100 m² 70% do 30%.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 20% wartości
zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.51.50.00-0.
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: 60.

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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót
stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako
generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie
jednej wyspy lęgowej lub lęgowo-wegetacyjnej na bazie konstrukcji stalowych o pow. nie
mniejszej niż 150 m2. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie
załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt 11.1.2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ i załączonych dowodów dotyczących najważniejszych
dostaw określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
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)
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, należy przedłożyć w
szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie) - wzór stanowi załącznik nr 8. Zamawiający wymaga, aby składany
dokument: - wskazywał okres jakiego dotyczy zobowiązanie, - zawierał informację, który zasób jest
udostępniany przez inny podmiot, - w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, określał
konkretną formę udziału ww. podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo
itp.), - jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie,
umowa o współpracę, kontrakt, inne). 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3
do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w
imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) - oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie: 1. zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 2. wystąpienia siły
wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć,
ani im zapobiec, w szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać
działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak
wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne. 3. występowania stanu wody na Wiśle przekraczającego

poziom 400 cm na Wodowskazie Warszawa Port; 4. występowania temperatur powietrza poniżej 5°C w porze dziennej, utrzymywania się pokrywy śnieżnej i/lub lodowej; 5. wstrzymania robót lub
przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 6. wstrzymania robót
lub przerw w prowadzeniu robót montażowych stanowiących następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
montażowymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku: 1. zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota
brutto; 2. zmniejszenia wynagrodzenia na skutek uzgodnienia przez strony zmiany sposobu
wykonania robót powodującego obniżenie wartości robót lub ograniczenie zakresu robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zmw.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Mienia
m.st. Warszawy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62, pok. 406.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Mienia m.st. Warszawy, 01-248 Warszawa, ul. Jana
Kazimierza 62, pok. 401.
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: Zamówienie realizowane w ramach Projekt pod nazwą Life + Ochrona siedlisk
kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji
warszawskiej (WislaWarszawska.pl) realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu ze środków
pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+
oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..
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
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 17.03.2014 r.
Dyrektor
Zarządu Mienia m. st. Warszawy
mgr inż. Hanna Jakubowicz

