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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183600-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
2019/S 077-183600
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Stróżyk
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL91
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.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Fredry 12
Poznań
61-701
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Stróżyk
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarowanie nieruchomościami
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi inspektora nadzoru
Numer referencyjny: POZ.WOP.260.21.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Część 1: usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami modernizacji kotłowni węglowej w msc. Marzenin ul.
Topolowa 2.
Część 2: usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie konstrukcji
dachu budynku mieszkalnego w msc. Ziółkowo 41/2, gm. Gostyń.
Część 3: usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie pokrycia dachu
stolarki, kominów i budowy zbiornika bezodpływowego w msc. Piesno 40, gm. Łobżenica.
Część 4: usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie konstrukcji i
pokrycia dachu w msc. Godurowo 4, gm. Piaski.
Część 5: usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie dachu, kominów,
stolarki i budowie zbiornika bezodpływowego w msc. Moczydła, gm. Drawsko (dz. Nr 230/2).

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:
Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami modernizacji kotłowni węglowej w msc. Marzenin ul. Topolowa 2
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Marzenin, ul. Topolowa 2

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. „Modernizacji kotłowni węglowej w miejscowości
Marzenin ul. Topolowa 2”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wizyt inspektora na terenie budowy w miesiącu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 90
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 wykonania zamówienia: od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do zakończenia robót
budowlanych. Wybór Wykonawcy robót nastąpi odrębnym postępowaniem, gdzie termin stanowi jedno z
kryteriów i został określony na 60-90 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Zamawiający w
ogłoszeniu w pkt. II.2.7 podaje jedynie maksymalny termin wykonania robót budowlanych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie konstrukcji dachu
budynku mieszkalnego w msc. Ziółkowo 41/2, gm. Gostyń.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ziółkowo 41/2, gmina Gostyń

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. „Remont konstrukcji dachu budynku mieszkalnego w
miejscowości Ziółkowo 41/2, gmina Gostyń”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wizyt inspektora na terenie budowy w miesiącu / 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: 90
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
Termin wykonania zamówienia: od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do zakończenia robót
budowlanych. Wybór Wykonawcy robót nastąpi odrębnym postępowaniem, gdzie termin stanowi jedno z
kryteriów i został określony na 60-90 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Zamawiający w
ogłoszeniu w pkt. II.2.7 podaje jedynie maksymalny termin wykonania robót budowlanych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie pokrycia dachu stolarki,
kominów i budowy zbiornika bezodpływowego w msc. Piesno 40, gm. Łobżenica.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piesno 40, gmina Łobżenica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. „Remont pokrycia dachu, stolarki, komina oraz budowy
zbiornika bezodpływowego w miejscowości Piesno 40, gmina Łobżenica (działka numer 126/3)”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wizyt inspektora na terenie budowy w miesiącu / 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: 90
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 wykonania zamówienia: od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do zakończenia robót
budowlanych. Wybór Wykonawcy robót nastąpi odrębnym postępowaniem, gdzie termin stanowi jedno z
kryteriów i został określony na 60-90 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Zamawiający w
ogłoszeniu w pkt. II.2.7 podaje jedynie maksymalny termin wykonania robót budowlanych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie konstrukcji i pokrycia
dachu w msc. Godurowo 4, gm. Piaski
Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Godurowo 4, gm. Piaski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. „Remont konstrukcji i pokrycia dachu w miejscowości
Godurowo 4, gmina Piaski (działka numer 45/3)”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wizyt inspektora na terenie budowy w miesiącu / 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: 90
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 wykonania zamówienia: od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do zakończenia robót
budowlanych. Wybór Wykonawcy robót nastąpi odrębnym postępowaniem, gdzie termin stanowi jedno z
kryteriów i został określony na 60-90 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Zamawiający w
ogłoszeniu w pkt. II.2.7 podaje jedynie maksymalny termin wykonania robót budowlanych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie dachu, kominów, stolarki i
budowie zbiornika bezodpływowego w msc. Moczydła, gm. Drawsko (dz. Nr 230/2)
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Moczydła, gm. Drawsko
II.2.4)

Opis zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. „Remont pokrycia dachu, kominów stolarki i budowa
zbiornika bezodpływowego w miejscowości Moczydła, gmina Drawsko (działka numer 230/2)”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wizyt inspektora na terenie budowy w miesiącu / 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: 90
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 wykonania zamówienia: od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do zakończenia robót
budowlanych. Wybór Wykonawcy robót nastąpi odrębnym postępowaniem, gdzie termin stanowi jedno z
kryteriów i został określony na 60-90 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. Zamawiający w
ogłoszeniu w pkt. II.2.7 podaje jedynie maksymalny termin wykonania robót budowlanych.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia:
— będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, posiadającego
uprawnienia w zakresie konstrukcyjno–budowlanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) (dotyczy części: 2, 3, 4, 5),
— będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, posiadającego
uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) (dotyczy części 1).
Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana
osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y)
języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym
a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)
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oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w
budownictwie.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 1332) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej
funkcji w budownictwie.

III.2.2)

Warunki realizacji 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: 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: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 12:00
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Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12
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:
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2019
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