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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261411-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2019/S 107-261411
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B
Szczecin
71-615
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Jadwiżyc
E-mail: urszula.jadwizyc@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.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.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:
Wykaszanie traw i porostów na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa
położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego
Numer referencyjny: SZC.WOP.260.21.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77310000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług rolniczych w postaci wykaszania traw i porostów na
nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa w części objętej zasięgiem
działania zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypalania gruntów.
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w rozdz. III SIWZ

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 częściowe A obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu choszczeńskiego.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na nieruchomościach znajdujących się na terenie powiatu choszczeńskiego, gminy Recz, obręb Pomień i
Wielgoszcz; gminy Drawno, obręb Konotop oraz oraz gminy Choszczno, obręb Korytowo.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) zadanie częściowe A - obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu choszczeńskiego, gminy Recz, obręb Pomień i Wielgoszcz; gminy Drawno,
obręb Konotop oraz gminy Choszczno, obręb Korytowo,
O łącznej powierzchni do wykonania 5,84 ha – szczegółowo opisane w rozdz. III 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: 31/10/2019
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
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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:
Zadanie częściowe B obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu łobeskiego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na nieruchomościach znajdujących się na terenie powiatu łobeskiego, gmina Radowo Małe, obręb Smorawina
oraz gmina Dobra, obręb Dobra.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe B - obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu łobeskiego, gmina Radowo Małe, obręb Smorawina oraz gmina Dobra,
obręb Dobra o łącznej powierzchni do wykonania 1,86 ha – szczegółowo opisane w rozdz. III 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: 31/10/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe C obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu goleniowskiego
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na nieruchomościach znajdujących się na terenie powiatu goleniowskiego, gmina Osina, obręb Bodzęcin;
gmina Maszewo, obręb Godowo i Sokolniki oraz gmina Nowogard, obręb 7 miasta Nowogard.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe C - obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu goleniowskiego, gmina Osina, obręb Bodzęcin; gmina Maszewo, obręb
Godowo i Sokolniki oraz gmina Nowogard, obręb 7 miasta Nowogard o łącznej powierzchni do wykonania 2,76
ha – szczegółowo opisane w rozdz. III 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: 31/10/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe D obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu gryfickiego
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na nieruchomościach znajdujących się na terenie powiatu gryfickiego, gminy Płoty, obr. Mechowo, Wyszobór,
Wyszogóra, 2 miasta Płoty; gminy Gryfice, obr. Trzygłów oraz gminy Karnice, obr. Cerkwica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe D - obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu gryfickiego, gminy Płoty, obręb Mechowo, Wyszobór, Wyszogóra, 2 miasta
Płoty; gminy Gryfice, obręb Trzygłów oraz gminy Karnice, obręb Cerkwica o łącznej powierzchni do wykonania
4,508 ha – szczegółowo opisane w rozdz. III SIWZ.

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: 31/10/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe E obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu stargardzkiego
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na nieruchomościach na terenie powiatu stargardzkiego, szczegółowo określone w ust.2 pkt 5 SIWZ

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe E - obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu stargardzkiego, gminy Dobrzany, obręb Biała, Bytowo, Kozy, Mosina,
Ognica, Odargowo, Szadzko, Dobrzany; gminy Marianowo, obręb Marianowo, Trąbki, Dzwonowo; gminy
Chociwel, obręb Bród; gminy Dolice, obręb Dolice, Warszyn; gminy Suchań, obręb 1 miasta Suchań; gmina
Ińsko, obręb Ścienne i Storkowo o łącznej powierzchni do wykonania 20,38 ha– szczegółowo opisane w rozdz.
III 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: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie częściowe F obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego i powiatu pyrzyckiego
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na nieruchomościach na terenie powiatu gryfińskiego, gm. Gryfino, obr. Gardno, gmina Chojna, obr. Krzymów,
gmina Mieszkowice, obr. Zielin, na terenie powiatu pyrzyckiego, gmina Lipiany, obr. Skrzynka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe F - obejmuje wykonanie usługi wykaszania traw i porostów na nieruchomościach
znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego, gmina Gryfino, obręb Gardno, gmina Chojna, obręb Krzymów,
gmina Mieszkowice, obręb Zielin, na terenie powiatu pyrzyckiego, gmina Lipiany, obręb Skrzynka o łącznej
powierzchni do wykonania 4,27 ha – szczegółowo opisane w rozdz. III 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: 31/10/2019
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:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 10.000 PLN
na każde zadanie częściowe.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

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 w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór
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: 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: 11/07/2019
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, sala
konferencyjna nr 10 (parter), POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Osobami upoważnionymi są Członkowie Komisji Przetargowej oraz Oferenci.
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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2019

05/06/2019
S107
https://ted.europa.eu/
TED

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

8/8

