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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219600-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi selekcji drzew
2019/S 091-219600
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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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Wycena drzew, wycinka drzew, uprzątnięcie terenów, usuwanie Barszczu Sosnowskiego na nieruchomościach
należących do ZWRSP na terenie działania KOWR OT w Koszalinie
Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.18.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77211300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Wycena drzew, wycinka drzew, uprzątnięcie terenów, usuwanie barszczu
Sosnowskiego 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:
Zad. częściowe 1- wycena drzew:
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.
e) wycena drzewa gatunku Jesion – szt. 1 na dz. nr 386 obr. Pieńkowo gm. Postomino
f) wycena drzewa gatunku Jesion - szt. 1 na dz. nr 2/36 obr. Nowe Koprzywno gm. Barwice
g) wycena drzewa gatunku Topola – szt. 3 na dz. nr 104/29 obr. Chlebowo gm. Bobolice
h) wycena drzewa gatunku Klon pospolity – szt. 3 na dz. nr 1/24 obr. Bagicz gm. Ustronie Morskie

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: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2020
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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
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 SI

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zad. częściowe 2-wycinka drzew, krzewów
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) drzewo gatunku świerk szt. 4 na działce nr 7/34 obr. Cetuń gmina Polanów,
b) drzewo gatunku klon zwyczajny szt. 2 na działce 8/5 obr. Cetuń gmina Polanów,
c) drzewo gatunku topola szt. 8 na działce 55/4 obr. Gaworkowo gmina Połczyn-Zdrój
d) drzewo gatunku sosna szt. 9, klon szt. 4, brzoza szt. 1, jesion szt. 3 na działce 34/8 obr. Kalisz Pomorski
gmina Kalisz Pomorski
e) drzewo gatunku topola szt.22 na działce 143/22 obr. Cieszyno gmina Złocieniec
f) Grab pospolity szt.2 oznaczony numerami 1 i 4, Kasztanowiec – szt. 1 oznaczony numerem 6, Modrzew
- szt. 1 oznaczony numerem 5 na dz. nr 909/2 obr. Mielno gmina Mielno wraz z wykonaniem nasadzeń
uzupełniających po usuwanych drzewach zgodnie z decyzją,
g) Lipa drobnolistna – szt. 5 na dz. nr 12/32 obr. Dąbrowa Białogardzka gmina Rąbino, wraz z wykonaniem
nasadzeń uzupełniających po usuwanych drzewach, zgodnie z decyzją,
h) Dąb szypułkowy – szt.1, Topola mieszańcowa – szt. 1 na dz. nr 8/20 obr. Karsibór gm. Wałcz,
i) Buk pospolity – szt. 1 na dz. nr 283/30 obr. Kurowo gm. Bobolice
j) Kasztanowiec – szt. 1 na dz. nr 4/5 obr. Cybulino gm. Bobolice
k) Kasztanowiec – szt. 1 na dz. nr 476 obr. Słowino gm. Darłowo
l) Wierzba – szt. 1, Brzoza – szt. 1 na dz. nr 7/2 obr. 07 Biały Bór gm. Szczecinek
ł) redukcja do 30 % koron drzew-szt.7 w tym gatunku: Jesion wyniosły - szt. 6 i Klon Jawor – szt. 1 na działce nr
32/2 obr. Jankowo gm. Drawsko Pom.,
m) usunięcie posuszu w obrębie korony drzewa gatunku Sosna wejmutka – szt. 1 na działce nr 26/34 obr. Gwda
Dolna gm. Świdwin

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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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: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2020

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 A-uprzątnięcie terenu tj. likwidacja nielegalnych wysypisk na nieruchomościach wchodzących
w skład ZWRSP położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie
Część nr: 3 A

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Uprzątnięcie terenu, tj. likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na nieruchomościach wchodzących w skład
ZWRSP położonych na terenie powiatu koszalińskiego
L.p Gmina Obręb Numer działki Orientacyjna ilość śmieci
(w m3)
1 Sianów Skwierzynka 237/5 0,7
2 Polanów Nacław 7/17 10
3 Biesiekierz Stare Bielice 245/181 2

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: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2020
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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 B-uprzątnięcie terenu tj. likwidacja nielegalnych wysypisk na nieruchomościach wchodzących
w skład ZWRSP położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie
Część nr: 3 B

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Uprzątnięcie terenu, tj. likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na nieruchomościach wchodzących w skład
ZWRSP położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego
L.p Gmina Obręb Numer działki Orientacyjna ilość śmieci
3

(w m )
1 Będzino Popowo 3/5 10
2 Dygowo Wrzosowo 123/8 5
3 Rymań Gorawino 147/95 5
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: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2020

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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II.2)

Opis

II.2.1)

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

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Uprzątnięcie terenu, tj. likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na nieruchomościach wchodzących w skład
ZWRSP położonych na terenie powiatu świdwińskiego:
L.p Gmina Obręb Numer działki Orientacyjna ilość śmieci
3

(w m )
1 Połczyn Zdrój Redło 108/88 15
2 Świdwin 02 Świdwin 2/9 10
3 Połczyn Zdrój 005 Połczyn Zdrój 4/16, 4/17, 4/20, 141/6 1
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: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2020

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 D-uprzątnięcie terenu tj. likwidacja nielegalnych wysypisk na nieruchomościach wchodzących
w skład ZWRSP położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie
Część nr: 3 D

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL42
II.2.4)

Opis zamówienia:
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 na terenie powiatu drawskiego:
L.p Gmina Obręb Numer działki Orientacyjna ilość śmieci
3

(w m )
1 Czaplinek 06 Czaplinek 16/2, 16/4 1
2 Czaplinek 05 Czaplinek 33/14 2
3 Czaplinek Sikory 419/2 6
4 Czaplinek Kołomąt 3/19 11
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: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2020

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. 3 E - uprzątnięcie terenu tj. likwidacja nielegalnych wysypisk na nieruchomościach wchodzących w skład
ZWRSP położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie
Część nr: 3 E

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4

II.2.4)

Opis zamówienia:
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 na terenie powiatu szczecineckiego
L.p Gmina Obręb Numer działki Orientacyjna ilość śmieci
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3

(w m )
1 Barwice Łęknica 160 40
2 Barwice Łęknica 247/5 8
3 Barwice Łęknica (miejscowość Lubostronie) 232/29 10
4 Barwice Łęknica (miejscowość Nowa Łeknica) 226/5 160
5 Barwice Łęknica 247/8 300
6 Barwice Knyki (miejscowość Chwalimki) 3/14 15
7 Barwice Stary Grabiąż 90/34 8
8 Borne Sulinowo Radacz 80/11, 80/13, 80/14 23
9 Szczecinek Żółtnica 665/13 60
10 Szczecinek Gałowo 135/20 42
11 Szczecinek 003 Szczecinek 2/63 35
12 Szczecinek Jelenino 224 13
13 Szczecinek Spore 411 4
14 Szczecinek Parsęcko 330/3 7
15 Szczecinek Przybrda 288/1 100
16 Szczecinek 07 Biały Bór 4/20 2
17 Grzmiąca Krosino 239/1 50
18 Grzmiąca Krosino 233/9 400
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: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2019

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 –usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego,
świdwińskiego, drawskiego i szczecineckiego – razem 13,5200 ha
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77312000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego,
drawskiego i szczecineckiego – razem 13,5200 ha

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
Początek: 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

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 2006r. 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
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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 oraz zad. częściowe 3A - E:
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
wykonuje co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. usługi usuwania Barszczu Sosnowskiego.
Zad. częściowe 2:
1) 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
Zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ
2) 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
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
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone zostały w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 7

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
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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: 18/06/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 18/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert które odbędzie się Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A – sala konferencyjna,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2020r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść
wadium w wysokości:
Zad. częściowe 1: 78,00 PLN brutto
Zad. częściowe 2: 3 300,00 PLN brutto,
Zad. częściowe 3A: 91,00 PLN brutto.
Zad. częściowe 3B: 144,00 PLN brutto.
Zad. częściowe 3C: 180,00 PLN brutto.
Zad. częściowe 3D: 144,00 PLN brutto.
Zad. częściowe 3E: 9 100,00 PLN brutto.
Zad. częściowe 4: 400,00 PLN brutto.
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11.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).
11.3 Termin i miejsce wniesienia wadium
1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy przed upływem terminu składania ofert dokonać
przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego KOWR OT w Koszalinie, w BGK O/Szczecin na konto nr 10
1130 1176 0022 2115 1620 0002 z dopiskiem: Wadium – „Wycena drzew, wycinka drzew, uprzątnięcie terenów,
usuwanie barszczu Sosnowskiego na nieruchomościach należących do ZWRSP na terenie działania KOWR OT
w Koszalinie - zad. częściowe .........’’.
Uwaga: wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego
przed upływem terminu na składanie ofert.
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:
09/05/2019
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