Dz.U./S S111
12/06/2019
272308-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272308-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2019/S 111-272308
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 Molga
E-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: 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: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
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: agencja wykonawcza

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu pokrywy roślinnej na gruntach rolnych należących do
KOWR OT Opole, położonych na terenie woj. opolskiego – 4 zadania częściowe
Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.28.2019.U

II.1.2)

Główny kod CPV
77310000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu pokrywy roślinnej na gruntach
rolnych należących do KOWR OT Opole, położonych na terenie woj. opolskiego – 4 zadania częściowe.
Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia oraz sposobie realizacji zawiera SIWZ oraz wzór umowy
stanowiący załącznik nr 4 do 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:
Jednokrotne wykoszenie traw i innych roślin, wraz z ich mulczowaniem, na działkach gruntowych położonych w
powiecie nyskim, pow. brzeskim i pow. opolskim
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe nr 1
Jednokrotne wykoszenie traw i innych roślin, wraz z ich mulczowaniem, na działkach gruntowych położonych
w powiecie nyskim gminy: Nysa, Paczków, Skoroszyce, pow. brzeskim gm. Grodków, Lewin Brzeski, i pow.
opolskim gm. Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, szczegółowo opisanych w SIWZ w Rozdziale III.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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
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Termin zamówienia, oprócz ceny brutto, stanowi kryterium wyboru oferty. Wykonawca w druku oferty (zał. nr 1
do SIWZ) deklaruje termin wykonania zamówienia, który nie może być krótszy niż 7 dni i nie może być dłuższy
niż 28 dni. W przypadku gdy Wykonawca wpisze termin krótszy niż 7 dni bądź dłuższy niż 28 dni, Zamawiający
odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednokrotne wykoszenie traw i innych roślin, wraz z ich mulczowaniem, na działkach gruntowych położonych w
powiecie kluczborskim i pow. namysłowskim
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe nr 2
Jednokrotne wykoszenie traw i innych roślin, wraz z ich mulczowaniem, na działkach gruntowych położonych w
powiecie kluczborskim gminy: Kluczbork, Wołczyn, i pow. namysłowskim gm. Pokój, szczegółowo opisanych w
SIWZ w Rozdziale III.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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
Termin zamówienia, oprócz ceny brutto, stanowi kryterium wyboru oferty. Wykonawca w druku oferty (zał. nr 1
do SIWZ) deklaruje termin wykonania zamówienia, który nie może być krótszy niż 7 dni i nie może być dłuższy
niż 28 dni. W przypadku gdy Wykonawca wpisze termin krótszy niż 7 dni bądź dłuższy niż 28 dni, Zamawiający
odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednokrotne wykoszenie traw i innych roślin, wraz z ich mulczowaniem, na działkach gruntowych położonych w
powiecie głubczyckim
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Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe nr 3
Jednokrotne wykoszenie traw i innych roślin, wraz z ich mulczowaniem, na działkach gruntowych położonych w
powiecie głubczyckim gminy: Kietrz, Branice, szczegółowo opisanych w SIWZ w Rozdziale III.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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
Termin zamówienia, oprócz ceny brutto, stanowi kryterium wyboru oferty. Wykonawca w druku oferty (zał. nr 1
do SIWZ) deklaruje termin wykonania zamówienia, który nie może być krótszy niż 7 dni i nie może być dłuższy
niż 28 dni. W przypadku gdy Wykonawca wpisze termin krótszy niż 7 dni bądź dłuższy niż 28 dni, Zamawiający
odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednokrotne wykoszenie traw i innych roślin, wraz z ich mulczowaniem, na działkach gruntowych położonych w
powiecie strzeleckim
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe nr 4
Jednokrotne wykoszenie traw i innych roślin, wraz z ich mulczowaniem, na działkach gruntowych położonych w
powiecie strzeleckim gminy: Ujazd i Kolonowskie, szczegółowo opisanych w siwz w Rozdziale III.
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II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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
Termin zamówienia, oprócz ceny brutto, stanowi kryterium wyboru oferty. Wykonawca w druku oferty (zał. nr 1
do SIWZ) deklaruje termin wykonania zamówienia, który nie może być krótszy niż 7 dni i nie może być dłuższy
niż 28 dni. W przypadku gdy Wykonawca wpisze termin krótszy niż 7 dni bądź dłuższy niż 28 dni, Zamawiający
odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Poza przesłankami wykluczenia opisanymi w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, Zamawiający dodatkowo
przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia Wykonawca składa JEDZ.
JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 5.1.2016 r. (Dz.U. UE L z 6.1.2016 r.). Instrukcja
wypełnienia JEDZ oraz sposób jego przekazania została opisana w Rozdziale XIII ust. 13.12 SIWZ oraz w
Rozdziale XIV ust. 14.5 SIWZ.
Ciąg dalszy w III.1.2)

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ciąg dalszy z III.1.1).
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
A. 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 (informacja
dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta,wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym);
B. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 3 do SIWZ – pkt 1).
C. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3 do siwz – pkt 2);
D. 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
Dokumenty dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polski.
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,Wykonawca składa zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w lit. D - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
ciąg dalszy w III.1.2)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy z III.1.2).
b) w lit. A – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) 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. 1), 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit.A,
12/06/2019
S111
https://ted.europa.eu/
TED

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

6/9

Dz.U./S S111
12/06/2019
272308-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/9

składa dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu;
5) dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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 umowy określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach określonych w Rozdziale XX SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 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: 15/07/2019
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2019
Czas lokalny: 13:00
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Miejsce:
KOWR OT w Opolu
ul. 1 Maja 6
45-068 Opole.
Otwarcie ofert jest jawne.
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:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) Zadanie częściowe nr 1: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych).
2) Zadanie częściowe nr 2: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych).
3) Zadanie częściowe nr 3: 60,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych).
4) Zadanie częściowe nr 4: 40,00 PLN (słownie: czterdzieści złotych).
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla dnia
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonego jako ostateczny termin składania ofert).
3. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami/dokumentami o których mowa w ust. 13.3. (Formularz
oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.
4. Oferta i załączniki do niej powinny być sporządzone w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnioną
(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
Wykonawcy. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortal.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019
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