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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193732-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 081-193732
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL91
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:
„Uporządkowanie terenu z odpadów znajdujących się na nieruchomościach położonych na terenie działania OT
KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze”
Numer referencyjny: GOR.WOP.260.30.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania częściowe:
a) Zadanie nr 1 – Olszyniec
3

Wywiezienie i utylizacja ok. 30 m odpadów z działek o nr ewid. 303 i 11/12 położonych w obrębie miejscowości
Olszyniec, gmina Żary, powiat krośnieński, województwo lubuskie, z czego na działce nr 303 znajdują
się odpady komunalne wielkogabarytowe, a na działce 11/12 odpady komunalne i budowlane (odpadów
3

budowlanych jest ok. 1,5 m ).
b) Zadanie nr 2 – Siedlisko
Uporządkowanie terenu z odpadów znajdujących się na działkach nr 903/2 i 903/4 położonych w obrębie
miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Przedmiot zamówienia
3

obejmuje wywiezienie i utylizację ok. 61 m odpadów typu gruz, bio oraz odpadów komunalnych.
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:
Zadanie nr 1 – Olszyniec
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działeki o nr ewid. 303 i 11/12 położonych w obrębie miejscowości Olszyniec, gmina Żary, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wywiezienie i utylizacja ok. 30 m3 odpadów z działek o nr ewid. 303 i 11/12 położonych w obrębie miejscowości
Olszyniec, gmina Żary, powiat krośnieński, województwo lubuskie, z czego na działce nr 303 znajdują
się odpady komunalne wielkogabarytowe, a na działce 11/12 odpady komunalne i budowlane (odpadów
3

budowlanych jest ok. 1,5 m ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 15
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
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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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 PLN brutto.
Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2 – Siedlisko
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działki nr 903/2 i 903/4 położonych w obrębie miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Uporządkowanie terenu z odpadów znajdujących się na działkach nr 903/2 i 903/4 położonych w obrębie
miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Przedmiot zamówienia
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3

obejmuje wywiezienie i utylizację ok. 61 m odpadów typu gruz, bio oraz odpadów komunalnych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 15
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 PLN brutto.
Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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 nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej,
jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do transportu
odpadów innych niż niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7.10.2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742).

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 określone we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ

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: nie

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: 04/06/2019
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:
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: 04/06/2019
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Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
KOWR OT Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, POLSKA, pokój 108A
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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019
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