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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129404-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
2019/S 056-129404
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 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
Inna działalność: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

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

Nazwa:
Nadzór techniczny nad termomodernizacją budynku biurowego znajdującego się przy ul. Partyzantów 15 A w
Koszalinie
Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.12.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem postępowania jest bieżąca obsługa nadzoru budowlanego nad termomodernizacją budynku
biurowego znajdującego się przy ul. Partyzantów 15 A w Koszalinie.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426

II.2.4)

Opis zamówienia:
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących prac:
1. Nadzór techniczny nad termomodernizacją budynku biurowego znajdującego się przy ul. Partyzantów
15 A w Koszalinie, obejmującą roboty zewnętrzne w zakresie ocieplenia przegród pionowych i poziomych
budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża oraz ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki i malowaniem ścian zewnętrznych budynku farbami silikonowymi (kolorystyka RAL) wg technologii
systemowych z wymianą parapetów zewnętrznych wg projektu budowlanego. W zakres robót wewnętrznych
instalacyjnych związanych z termomodernizacją budynku biurowego, wchodzi modernizacja instalacji c.o.,
modernizacja instalacji c.w.u, modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia wewnętrznego w
budynku oraz zainstalowanie OZE – moduły PV wg opracowanej dokumentacji projektowej. W zakres robót
budowlanych objętych zadaniem wchodzą również roboty murowe związane z demontażem stolarki otworowej,
zamurowaniem otworów w ścianach zewnętrznych budynku i przebudową parkingów przed budynkiem
biurowym, wg wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku.

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: 31/12/2019
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
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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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku
z prowadzoną działalnością na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nadzorował, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również nadzoruje co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem były usługi
budowlane o wartości min. 3 500 000,00 PLN brutto każda oraz przedstawi dowody potwierdzające należyte ich
wykonanie lub wykonywanie.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy - zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 25/04/2019
Czas lokalny: 09:00

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:
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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: 25/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin,
Sala konferencyjna, POLSKA

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

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 460,00 PLN brutto
Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (dostęp do ww. formularzy został
opisany w SIWZ). Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
Wykonawców na miniPortalu i stanowi załącznik do SIWZ.
2. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.
3. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i
przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego, znajdującej się na platformie ePUAP, za
pomocą formularza „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty” dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu (na stronie
Urzędu Zamówień Publicznych).

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:
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