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1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
Ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
Tel. 41-343-31-90
e-mail:
zamowienia.publiczne.kielce@kowr.gov.pl,
www.kowr.gov.pl
fax: 41 368-70-49
NIP 527-281-83-55,
REGON 367849538-00041
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia
publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość
przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa
w art. 11 ust. 8 ustawy.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1
ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy
wykonawca,
którego
oferta
została
oceniona
jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

„Poszukiwanie i rozpoznanie złóż przez ich udokumentowanie”

3.1 Przedmiotem zamówienia jest poszukiwanie i rozpoznanie złóż
(surowce skalne – złoża piasku) przez ich udokumentowanie
na nieruchomości oznaczonej nr 152/1 o pow. 19,28 ha położonej
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w
miejscowości
Rykoszyn,
gmina
Piekoszów,
województwo
świętokrzyskie
w
zakresie
opisanym
we
wzorze
umowy.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi kompleks gruntów rolnych,
użytkowanych rolniczo jako grunty orne, znajdujących się w Zasobie
Własności Rolnej Skarbu Państwa, wydzierżawionych na rzecz osoby
fizycznej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązuje się
do udzielenia Wykonawcy pomocy w zakresie uzyskania zgody
Dzierżawcy na udostępnienie nieruchomości poprzez wystosowanie
do Dzierżawcy stosownego pisemnego wystąpienia o udzielenie zgody
na udostępnienie nieruchomości. Wykonawca zobowiąże się zwolnić
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ze wszelkich roszczeń
zgłoszonych przez Dzierżawcę względem Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, z tytułu wykonywania przez Wykonawcę
przedmiotowego poszukiwania i rozpoznania złóż.
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem:
a) wykonanie 20 otworów próbnych (sondowania) na głębokość 6 m,
równomiernie rozłożonych w granicach przedmiotowej nieruchomości
– po 1 otworze próbnym na każdy hektar nieruchomości,
b) pobranie próbek materiału skalnego,
c) sporządzenie przez uprawnionego geologa opinii geotechnicznej
potwierdzającej/negującej istnienie złoża i opisującej jego miąższość,
c) przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego tj. zasypanie otworów
i wyrównanie terenu po wykonaniu otworów próbnych,
3.3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac będących
przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami (w tym przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U.2017.2126 ze zm.) oraz należytą starannością.
3.4
Zamawiający
nie
udostępnia
materiałów
pomocniczych
do sporządzenia ww. opracowania.
3.5 Odbiór prac odbywać się będzie przez Zamawiającego na podstawie
protokołu pozytywnego przyjęcia prac wykonanych dla Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Trenowego w Kielcach –
załącznik nr 1 do wzoru umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie
zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji
elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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6. Zamawiający
nie
powtarzających.

przewiduje

udzielania

zamówień

7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV
71351910-5 - usługi geologiczne
8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
8.1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
9. Określenie warunków udziału w postępowaniu
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego
przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami
niniejszej SIWZ,
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą
wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie
Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane
w SIWZ dokumenty w zakresie:
9.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.2.2 braku podstaw wykluczenia
9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych

9.3

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach
załączników do SIWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4
przesłanek wykluczenia z postępowania.

9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a)

w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym
oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych,
ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych,
aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;

b)

w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty
podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca
powinien
wnioskować
aby
Zamawiający
uwzględnił
te dokumenty;
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c)

w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self –
cleaning. W
sytuacji
zaistnienia
podstaw
wykluczenia
Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia
przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki
wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że:
1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,
2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne,
odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub
nieprawidłowemu
postępowaniu;
w
takim
przypadku
Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich
oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
może
wezwać
Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia
wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli
jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania.

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań,
wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie
z założeniami w pkt. 9.3.
9.4.2

zdolności technicznej lub zawodowej;

a)

Zamawiający w zakresie wiedzy i doświadczenia nie stawia żadnych
wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie
zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

b)

wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
publicznego.
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób (co najmniej jedna
osoba posiadająca uprawnienia zawodowe), skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
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i
wykształcenia
niezbędnych
do
wykonania
zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału
w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej
następującymi osobami:
Geolog – wskazana osoba powinna posiadać kwalifikacje zgodne
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących
warunki
dostępu
do
wykonywania
niektórych
zawodów
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1505 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r., poz. 425 ze zm.)
i doświadczenie w poszukiwaniu złóż w ziemi przez wykonanie
otworów wiertnicznych z późniejszą likwidacją oraz opracowaniu
w
tym
celu
dokumentacji
geologiczno-inżynierskich
z przeprowadzonych badań – wymagane jest wykonanie minimum
trzech opracowań gdzie dla jednego opracowania wykonano
i zlikwidowano minimum 3 otwory.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy,
że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia
Geologa zgodnie z przywołanymi przepisami krajowymi lub innych
krajów zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych
nabytych
w
państwach
członkowskich
Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65), Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA).
9.4.3

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań,
wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie
z założeniami w pkt. 9.3.

Uwaga nr 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz
z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot;
1.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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2.

3.

a)
b)
c)
d)

e)

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia,
zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa
wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów
wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie
Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4,
w odniesieniu do tych podmiotów.

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.
1:
a)

art.
24
ust.
5
pkt
1
ustawy
Zamawiający
wykluczy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę,
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2019
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poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j.
Dz.U.2019 r. poz. 498); - wymagany dokument; odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,
o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio
oświadczenie, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)

dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,.

c)

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a),
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt. b) stosuje się odpowiednio.

9.4.6

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej której udostępniono SIWZ informacji
o ofertach
złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej, dowody potwierdzające,
wykonawcą
nie
prowadzą
do
w postępowaniu.

że powiązania z innym
zakłócenia
konkurencji

9.6

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub
więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)
oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym:
9.6.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
lub
pełnomocnictwo
do
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym
niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego
pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do
występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich
identyfikację.
9.6.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie,
warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają
sumowaniu.
9.6.3 W
celu
wykazania
braku
podstaw
do
z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt.
i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty
i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego
oddzielnie.

wykluczenia
9.4.4, 9.4.5
oświadczenia
konsorcjanta

9.7

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych
warunków wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie
w
wyznaczonym
terminie
wezwie
tego
wykonawcę,
do złożenia dokumentów potwierdzających informacje
w złożonych oświadczeniach.

9.8

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą
określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy
tę
wartość
na
PLN
wg
średniego
kursu
NBP,
na dzień którego określona wartość się odnosi.

10 Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców
w przypadku nie potwierdzenia spełnienia warunków udziału
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w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie
wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 –
9.4.6.
11 Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług
innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

11.1.1. określenia informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie
realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych,
jeżeli są znane (zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ).
11.1.2. Przy
realizacji
zamówienia
z
udziałem
podwykonawcy
zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu cywilnego.
11.1.3. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się
powołuje zobowiązuje wykonawcę, aby ten wraz ze złożoną ofertą
złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty
potwierdzające
brak
podstaw
wykluczenia
wobec
tego
podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na
zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy).
11.1.4. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia,
zapisy pkt. 11.1.3 stosuje się odpowiednio.
11.1.5. jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający stwierdzi na
podstawie wymaganego oświadczenia złożonego przez wykonawcę
(o braku podstaw do wykluczenia określonego w SIWZ
zgłoszonego podwykonawcy)
że wobec tego podwykonawcy
zachodzi jednak podstawa wykluczenia, wykonawca obowiązany
jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11.1.6. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia
11.1.7. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do
podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
12 Informacje dotyczące warunków składania ofert
12.1.

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej
dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
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12.2.
12.3

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie
określonymi w niniejszej specyfikacji.

z

wymaganiami

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

13 Wykaz
oświadczeń
lub
dokumentów,
potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
x

13. 1.1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;

1.

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” –
załącznik nr 1 SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez
Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT.

2.

Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)

3.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz
z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące
na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”.

4.

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest
przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo
upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

5.

Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 2)
13. 1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie
warunków podmiotowych

x

- składane na wezwanie Zamawiającego
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
1.wraz z wykazem ich doświadczenia zawodowego , zgodnie z opisanym
warunkiem 9.4.2 b)– załącznik nr 6 SIWZ
x

13. 1.3 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

1.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4

13.2 Wszystkie
kartki
złożonej
oferty
powinny
być
kolejno
ponumerowane, a ilość kartek wpisana do formularza ofertowego.
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem
oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została
ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
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13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym
prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na
wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi
dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
13.4Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie
zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów
przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału
lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej
stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby
upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w
dokumencie
rejestracyjnym
prowadzonej
działalności
gospodarczej) lub pełnomocnika.
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie
podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w
formie oryginału.
13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na
wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim.
Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku
wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
14.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem
formy
pisemnej.
Zamawiający
dopuszcza
formę
faksu
i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub
informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie
strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu
został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty
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w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w
formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów
muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie
oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i
3 a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne
jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie
pisemnej.
14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku
polskim.
15 Wskazanie osób
z Wykonawcami.

uprawnionych

do

porozumiewania

się

15.1Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Piotr Król: 41/ 343-31-90 wew. 21
- Monika Janik: 41/ 343-31-90 wew. 33
15.2Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać
w godz. od 7:30 do 15:30
w siedzibie zamawiającego
i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych
zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji
wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie
informacje o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać
pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na
określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.
16.

Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu
składania ofert.

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium
17.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
18 . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
umowy
19. Miejsce i termin składania ofert.
19.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
osobiście lub za pośrednictwem posłańca w zaklejonej kopercie
zaadresowanej do Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach ul. Piaskowa 18,
25-323 Kielce, parter pok. nr 1 w terminie do dnia 13. 06. 2019 r.
do godz. 11:00.

Znak sprawy: KIE.WOP.260.11.2019.MJ

19.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
20.Miejsce i termin otwarcia ofert
20.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu
składania ofert w dniu 13. 06. 2019 r godz. 11:15.
20.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
20.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie
internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia,
i warunków płatności zawartych w ofertach.

okresu

gwarancji

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie
wymienionych informacji składa oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
21.Sposób obliczenia ceny oferty
21.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą
wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
(także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów
i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis
przedmiotu zamówienia.
21.2 Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia
w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe
w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
21.3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,
w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
21.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca
wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Nie złożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało,
że taki obowiązek nie powstaje.
21.5 W okolicznościach o których mowa w pkt. 21.4 zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
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podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
21.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają
odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr
kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

60%

2

Termin wykonania zamówienia

40%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może
uzyskać łącznie maksimum 100 pkt.
21.7
Punkty
przyznawane
następujących wzorów:

l.p.

za

Kryterium

Cena brutto

kryteria

będą

liczone

wg

60 %

Maksymalna
ilość punktów
jakie może
otrzymać
oferta za dane
kryterium
60 pkt.

40%

40pkt.

Znaczenie
procentowe
kryterium

Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:

1

- Cn – najniższa cena spośród
wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały

Termin wykonania zamówienia

2

do 15 dni
umowy
do 20 dni
umowy
do 25 dni
umowy
do 30 dni
umowy

roboczych od podpisania

40 pkt

roboczych od podpisania

15 pkt

roboczych od podpisania

5 pkt

roboczych od podpisania

0 pkt
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21.8 W kryterium termin wykonania zamówienia wykonawca może
uzyskać maksymalnie 40 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska
oferta zawierająca najkrótszy termin wykonania zamówienia
spośród wymienionych w powyższej tabeli.
21.9 Wykonawca
oferowany
termin
wykonania
zamówienia
zobowiązany jest wpisać w Formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
21.10 Jeżeli wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym termin
wykonania zamówienia dłuższy niż 30 dni roboczych jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnego terminu wykonania
zamówienia do porównania i oceny ofert zamawiający przyjmie
najdłuższy przewidziany termin dostawy zamówienia – do 30 dni.
22.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
22.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
22.1.1 umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie
wynika z treści złożonej oferty.
22.1.2 dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe
osób wskazanych do realizacji zamówienia.
22.1.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym
celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni
zobowiązani
przedstawić
Zamawiającemu
stosowne
porozumienie (umowę).
23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do
treści
zawieranej
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
24. Zamawiający
dopuszcza
zmianę
w następujących okolicznościach;

zawartej

umowy
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24.1. W zakresie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie
podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę
podatku
obowiązującego
w
dniu
powstania
obowiązku
podatkowego.
24.2. Wykonawca ma prawo do zastąpienia osoby wymienionej
w umowie, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody
Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje,
doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ
i przyjętej ofercie Wykonawcy.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
25.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla
postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11
ust. 8 ustawy.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Ponadto
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie.
27. Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą
w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30
 w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może
się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania
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swoich danych osobowych pod e-mailem iodo.kowr@kowr.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonym w trybie
art. 138o, w celach związanych
z realizacją obowiązków KOWR jako Zamawiającego, które
wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,
a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji
korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym
z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu
o przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych
wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty,
którym
udostępniona
zostanie
dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 i 2018);
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów
prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty
przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące
pomoc
prawną,
usługi
informatyczne,
usługi
niszczenia
dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty
prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez
okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach
powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie
archiwizacji
dokumentów,
okres
przedawnienia
roszczeń
przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będzie przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego
od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.


obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego;
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konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane
w
sposób
zautomatyzowany,
stosowanie
do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli
w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).
Załącznik nr 1:
Załącznik nr 2:
Załącznik nr 3:

Formularz oferty
Oświadczenie o podwykonawcach
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu
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Załącznik nr 4:
Załącznik nr 5:
Załącznik nr 6:
Załącznik nr 7:

Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
Oświadczenie
o
przynależności
do
grupy
kapitałowej
Wykaz
osób
które
będą
uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
Wzór umowy

