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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462644-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wycinania drzew
2018/S 203-462644
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sikora-Gutowska
E-mail: agnieszka.sikora-gutowska@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT
ul. Partyzantów 15A
Koszalin
75-411
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sikora-Gutowska
E-mail: agnieszka.sikora-gutowska@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.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
Inna działalność: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich
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20/10/2018
S203
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/7

Dz.U./S S203
20/10/2018
462644-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/7

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Wycena drzew, wycinka drzew, uprzątnięcie terenów, koszenie traw na nieruchomościach należących do
ZWRSP na terenie działania KOWR OT w Koszalinie
Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.44.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
77211400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Wycena drzew, wycinka drzew, uprzątnięcie terenów, koszenie traw na
nieruchomościach należących do ZWRSP na terenie działania KOWR OT w Koszalinie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zad. częściowe 1 - wycena drzew
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) wycena drzewa gatunku dąb szt. 1 na działce nr 706/6 obr. Gwda Wielka gmina Szczecinek,
b) wycena drzewa gatunku kasztanowiec, szt. 2 na działce nr 253/1 obr. Ostrowąsy, gmina Barwice,
c) wycena drzewa gatunku osika, szt. 1 na działce nr 253/1 obr. Ostrowąsy, gmina Barwice,
d) wycena drewna pozyskanego z wycinki na działce nr 851 obr. Jarogniew, gmina Gościno.

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
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zad. częściowe 2 - wycinka drzew
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad. częściowe 2 - wycinka drzew, krzewów w następującym zakresie:
a) jesion szt. 1 na działce nr 678/1 obr. Warszkowo, gm. Sławno,
b) jesion szt. 3 na działce nr 2/2 obr. Noskowo, gmina Sławno,
c) jesion szt. 2 na działce nr 242, obr. Noskowo, gm. Sławno,
d) jesion szt. 1 na działce nr 317/1 obr. Malechowo, gm. Malechowo,
e) klon zwyczajny szt.1 na dz. nr 261/1 obr. Kosobudy gm. Złocieniec,
f) usunięcie samosiewów drzew i krzewów wraz z ich utylizacją przy murowanym ogrodzeniu na działce nr
44/16 obr. Bukowo Polanowskie, gm. Polanów,

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
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zad. częściowe 3 – uprzątnięcie terenu tj. likwidacja nielegalnych wysypisk na nieruchomościach wchodzących
w skład ZWRSP położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77312100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL42
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad. częściowe 3 – uprzątnięcie terenu tj. likwidacja nielegalnych wysypisk na nieruchomościach wchodzących
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie w
województwie zachodniopomorskim, obejmująca zadania/lokalizacje określone w SIWZ

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
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zad. częściowe 4 – koszenie traw
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77312100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Koszenie traw na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim, obejmująca
zadania/lokalizacje określone w SIWZ.

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
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zad. częściowe 1:
1) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
rzeczoznawcy-Brakarza, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci JEDZ, zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia oraz na podstawie złożonego na wezwanie dokumentu
wymienionego w ust. 3.1 pkt 2) Części III SIWZ.
Zad. częściowe 2:
2) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. ukończone
szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r. nr 161, poz. 1141),
3) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają kwalifikacje do obsługi pilarek
spalinowych, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu operatorów pilarek
spalinowych.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci JEDZ, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia oraz na podstawie złożonego na wezwanie dokumentu
wymienionego w ust. 3.1 pkt 2) Części III SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zad. częściowe 1-3:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie
wykonuje co najmniej 3 (trzy) usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia w poszczególnych zadaniach częściowych
Zad. częściowe 4:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie
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wykonuje co najmniej 5 (pięć) usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia,
2) zad. częściowe 2 - Posiada:
— co najmniej jeden samochód skrzyniowy lub ciągnik z przyczepą załadunkową,
— rębak do usunięcia pozostałości po wycince (gałęziówka) – minimum 1 sztuka,
— piły mechaniczne- minimum 2 sztuki
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci JEDZ, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia oraz na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów
wymienionych w ust. 3.1 pkt 1) Części III SIWZ.
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.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

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 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2018
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