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Ogłoszenie nr 558305-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 16: Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli
położonych w miejscowości Gogółczyn, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski, województwo
zachodniopomorskie na dz. nr 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31 obręb Gogółczyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 16, krajowy numer identyfikacyjny
36784953800059, ul. Karolkowa 30 , 01-207 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (94)
347-31-32, , e-mail zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.kowr.gov.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.kowr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

07.06.2019, 12:13

4 z 17

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b0e41...

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków
i budowli położonych w miejscowości Gogółczyn, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski,
województwo zachodniopomorskie na dz. nr 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31 obręb Gogółczyn
Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli
położonych w miejscowości Gogółczyn, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski, województwo
zachodniopomorskie na działkach nr 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31 obręb Gogółczyn, to jest: 1.
Dystrybutor paliw – nr inwentarzowy - 00071-101, 2. Zbiorniki gnojowicy – nr inwentarzowe –
00071-105A, 00071-106A, 3. Ogrodzenie obory – nr inwentarzowy – 00071-107A, 4. Zbiorniki U-36
– nr inwentarzowe – 00071-110A, 00071-111A, 00071-112A, 00071-113A, 00071- 114A, 5. Silos – nr
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inwentarzowy – 00071-115A, 6. Kanały gnojowe – nr inwentarzowy – 00071-117A, 7. Ogrodzenie
budynków – nr inwentarzowy - 00071/122, 8. Instalacja elektryczna – nr inwentarzowy – 00071-124,
9. Waga wozowa – nr inwentarzowy – 00071-226, 10. Garaże – nr inwentarzowy – 00071-338, 11.
Wiata na maszyny – nr inwentarzowy – 00071-358, 12. Garaże – nr inwentarzowy – 00071-364, 13.
Zbiornik szambo – nr inwentarzowy – 00071-375, 14. Obora – nr inwentarzowy – 00071-39, 15.
Obora – nr inwentarzowy – 00071-40, 16. Chlewnia warchlakarnia – nr inwentarzowy – 00074-47, 17.
Stodoła – nr inwentarzowy – 00071-51, 18. Magazyn zbożowy – nr inwentarzowy – 00071-54, 19.
Magazyn paliw – nr inwentarzowy – 00071-56, 20. Magazyn pozost. mat. – nr inwentarzowy –
00071-57A, 21. Budynek gospodarczy garaż – nr inwentarzowy – 00071-63A, 22. Sieć energetyczna –
nr inwentarzowy – 00071-98, 23. Rozprowadzenie wody – nr inwentarzowy 00071-99. Zamawiający
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których przedmiotem będą następujące
budynki i budowle położone w miejscowości Gogółczyn, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski,
województwo zachodniopomorskie na działkach nr 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31 obręb Gogółczyn: 1)
Warsztat – nr inwentarzowy – 00071-60, 2) Kuźnia stolarnia – nr inwentarzowy – 00071-61A, 3)
Budynek administracyjny – nr inwentarzowy – 00071-87. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 1)
całkowitą rozbiórkę wymienionych powyżej budynków i budowli wraz z posadzką i fundamentami, 2)
uporządkowanie i oczyszczenie terenu z gruzu i innych pozostałości po rozbiórce oraz usunięcie ich w
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach
(UWAGA AZBEST ORAZ PAPA!!!), 3) wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki, 4)
plantowanie do poziomu terenu otaczającego i uporządkowanie terenu, 5) sporządzenie i dostarczenie
podwykonawczej inwentaryzacji geodezyjno – kartograficznej i innej niezbędnej do wprowadzenia
zaistniałych zmian do ewidencji gruntów i budynków we właściwym Starostwie Powiatowym wraz z
potwierdzeniem złożenia powyższych dokumentów w Starostwie.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111100-9
45111220-6
45262660-5
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp. Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 Pzp tj. robót budowlanych polegających na rozbiórce całkowitej poniższych budynków i
budowli położonych w miejscowości Gogółczyn, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski,
województwo zachodniopomorskie na działkach nr 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31 obręb Gogółczyn: 1.
Warsztat – nr inwentarzowy – 00071-60, 2. Kuźnia stolarnia – nr inwentarzowy – 00071-61A, 3.
Budynek administracyjny – nr inwentarzowy – 00071-87. Termin wykonania zamówienia i cena
zostaną ustalone w drodze negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach: 120

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 1) wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców spełni powyższy warunek w całości, 2) przedstawi informację z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 200.000,00zł, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełni powyższy warunek w całości,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 1) wykaże, że dysponuje: a) koparkoładowarką jednonaczyniową minimum 0,60 m³, b) samochodem samowyładowczym pow. 20,0 –
25t, c) samochodem samowyładowczym minimum 5t, d) samochodem skrzyniowym 5 - 10 t, e)
zrywarką przyczepną, f) spycharką gąsienicową minimum 55kW (75KM), g) zestawem
spawalniczym tlenowo – acetylenowym oraz złoży oświadczenie o posiadaniu wyposażenia
technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie prac oraz zabezpieczeń pracowników i
środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy
spełnią powyższy warunek łącznie. 2) wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą
funkcję kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 3) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektu /
obiektów budowlanego / budowlanych o powierzchni zabudowy min. 5500m2 lub o wartości
zamówienia nie mniejszej niż 950.000,00zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie
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ubiegających się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców spełni powyższy warunek w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z
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udziału w postępowaniu tj.: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 1.000.000,00zł., oraz informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy w wysokości nie niższej niż 200.000,00zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonywanych nie
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wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na rozbiórce obiektu/obiektów budowlanego / budowlanych o powierzchni zabudowy
min. 5500m2 lub o wartości zamówienia nie mniejszej niż 950.000,00zł brutto każda, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – załącznik nr 4 do SIWZ. 2) wykaz
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (zgodnie z
rozdziałem 8 pkt 1.II.3a SIWZ) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz oświadczenie o posiadaniu wyposażenia
technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie prac oraz zabezpieczeń pracowników i
środowiska przed narażeniem na działanie azbestu – załącznik nr 5 do SIWZ, tj. dysponuje: a)
koparko-ładowarką jednonaczyniową minimum 0,60 m³, b) samochodem samowyładowczym pow.
20,0 – 25t, c) samochodem samowyładowczym minimum 5t, d) samochodem skrzyniowym 5 - 10
t, e) zrywarką przyczepną, f) spycharką gąsienicową minimum 55kW (75KM), g) zestawem
spawalniczym tlenowo – acetylenowym. 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z potwierdzeniem przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Walutą do rozliczeń pomiędzy stronami jest polski złoty. Do uczestnictwa w postępowaniu
wymagane jest wadium. Wysokość wadium dla zadania ustala się w kwocie: 22.500,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. Wadium należy wnieść do dnia 25.06.2019r. do godziny
10:00 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się
moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w
Koszalinie w banku BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją:
„Wadium – usługi w zakresie rozbiórki - Gogółczyn”. Wadia wnoszone w innych formach niż
pieniądzu należy deponować w oryginale, w kasie, w siedzibie Zamawiającego do dnia
25.06.2019r. do godziny 10:00. Wadium wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5
ustawy Pzp musi: a) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego
gwarancji lub poręczenia), b) wskazywać beneficjenta – Zamawiającego - Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15A, c)
określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania
ofertą), d) określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), e)
gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne
żądanie, f) zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, g) być
ważne przez cały okres terminu związania ofertą. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie,
wysokości lub formie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa
się za wniesione prawidłowo. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art.
46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
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Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
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etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin wykonania umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
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zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia
szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, takich jak: 1) warunki
atmosferyczne: a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne istotnie utrudniające
terminową realizację przedmiotu umowy. 2) zdarzenia będące następstwem działania osób trzecich. 3)
zdarzenia będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano
Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Przedłużenie terminu wykonania
przedmiotu umowy następuje na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dokumenty wydane przez
właściwe urzędy lub jednostki potwierdzające zaistnienie w/w szczególnych okoliczności, złożony w
siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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