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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298625-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi utrzymania gruntów
2019/S 122-298625
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: Karolina Przybysz
Tel.: +48 797-604-794
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Faks: +48 71-357-90-97
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.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: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław
ul. Mińska 60
Wrocław
54-610
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Przybysz
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.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
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Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna
I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

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

Nazwa:
Usługi polegające na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z
zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów na terenie woj. dolnośląskiego
Numer referencyjny: WRO.WOP.260.41.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77314000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Maksymalna powierzchnia nieruchomości do wykonania usługi w ramach poszczególnych przedmiotów
zamówienia określona została w ust. 3.8 SIWZ. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne
przeprowadzenie usługi koszenia na po-szczególnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia
będzie się odbywała na pod-stawie zleceń w ramach maksymalnych powierzchni określonych w ust. 3.8
SIWZ. Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa
każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawiający poda
lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej
do wykoszenia. Zamówienie zostało podzielone na 18 odrębnych przedmiotów zamówienia: Pozostałe warunki
realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz nierealizowanie zamówienia w całości.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 407 435.65 PLN

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:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow wrocławskiego grodzkiego o przewidywanej maks. pow.8,9720 ha
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat wrocławski grodzki

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszczególnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawiający poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.4.2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3.2.1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.4.2004 r. o
ochronie przyrody, położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody – położonych
na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 346.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow wrocławskiego ziemskiego o przewidywanej maks. pow.17,3985ha
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat wrocławski ziemski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 53 030.63 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow dzierżoniowskiego o przewidywanej maks. pow. 1,6773 ha.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat dzierżoniowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 816.55 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow górowskiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 5,9678 ha.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat górowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
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d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 252.94 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow jeleniogórskiego i kamiennogórskiego o przewidywanej max pow 8,2650ha
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat jeleniogórski i kamiennogórski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
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Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 588.96 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow kłodzkiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 11,1290 ha.
Część nr: 6
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat kłodzki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 228.05 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow lubańskiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 10,47 ha.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat lubański

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 550.08 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow lwóweckiego o przewidywanej maks. pow.1,2450ha
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat lwówecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;

27/06/2019
S122
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 28

Dz.U./S S122
27/06/2019
298625-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12 / 28

e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 059.68 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow milickiego o przewidywanej maks. pow.5,5097ha
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat milicki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
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poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 793.41 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow oleśnickiego o przewidywanej maks. pow.0,9759ha
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat oleśnicki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 974.54 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow oławskiego o przewidywanej maks. pow.6,2222ha
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat oławski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 965.11 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow strzelińskiego o przewidywanej maks. pow.5,6433ha
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat strzeliński

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
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Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 200.78 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow średzkiego o przewidywanej maks. pow.16,3991ha
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat średzki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
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a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 984.35 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow trzebnickiego o przewidywanej maks. pow.4,0761ha
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Powiat trzebnicki
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 423.95 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow wałbrzyskiego o przewidywanej maks. pow.3,45ha
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat wałbrzyski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 268.20 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow wołowskiego o przewidywanej maks. pow.1,77ha
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat wołowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
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Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 394.96 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow ząbkowickiego o przewidywanej maks. pow.4,0650ha
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat ząbkowicki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
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c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 455.14 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) –
gruntów na terenie pow zgorzeleckiego o przewidywanej maks. pow.4,7003ha
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat zgorzelecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych
nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach
maksymalnej powierzchni.
Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo
będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację
poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do
wykoszenia.
W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia:
a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);
b) rowów,
c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;
d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;
e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej
ustawy.
Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem
ograniczeń wymienionych powyżej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz
nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze
ani inne roszczenia majątkowe.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 101.82 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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:
7.1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP oraz
fakultatywne przesłanki z art. 24 ust.5 pkt 1 oraz
7.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu - dotyczące:
7.2.1 kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika
z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
7.3.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.
7.3.2 Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP: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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz Dz.
U. z 2016 r. poz. 615) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 615);
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 oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj. brak podstaw do
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie za-mówienia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (in-formacja 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);
2) 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;
3) 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 - zgodnego co do treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne zgodnego co do treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
zgodnego co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności
wymienionej poniżej:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, udokumentowane przez Wykonawcę, uniemożliwiające
realizację przedmiotu umowy;
2) Zmiany będące następstwem działania osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
3) Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W
przypadkach wymienionych wyżej Zamawiający może wyznaczyć nowy termin realizacji umowy odpowiedni do
zaistniałych okoliczności. Powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę
ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Art. 43 ust.2b pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie powtórzone na przedmioty
unieważnione w pierwszym postępowaniu. Termin realizacji zamówienia – do 30.10.2019 r. Przedmiotowe
nieruchomości wymagają pilnego wykoszenia z uwagi na zagrożenie pożarami i liczne skargi instytucji
zewnętrznych i osób fizycznych wpływające do OT Wrocław

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
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Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, które odbędzie się w OT KOWR we Wrocławiu przy ul.
Mińskiej 60 w sali konferencyjnej

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla przedmiotu nr od 1
do 18: 10,00 PLN/za każdy przedmiot zamówienia (dziesięć złotych)
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka przedmiotów zamówienia składa wadium o wartości stanowiącej
sumę wadiów wymaganych dla poszczególnych przedmiotów np. w przypadku oferty dotyczącej 2 przedmiotów
wadium należy wpłacić w wysokości: 2 x 10 zł = 20 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu:
Przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 85 1130 1033 0018 8159
8620 0003 z dopiskiem w tytule wpłaty „wadium – usługi koszenia ręcz-nego WRO.WOP.260.41.2019”
Uwaga! Nie należy wpłacać wadium w formie pieniężnej do KASY OT KOWR – Wpłata gotówkowa na konto
uznana będzie za niezgodną z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2019
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