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Kórnik, 23.03.2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługę siewu w Gospodarstwie Dziecmierowo w 2021 roku
1.

Zamawiający:
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi siewu kukurydzy
i buraków cukrowych na nieruchomości będącej w zarządzaniu PAN Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku położnych w powiecie poznańskim, gminie Kórnik, w
obrębach ewidencyjnych: Kórnik, Dziećmierowo, Dachowa, Szczodrzykowo, Runowo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w tabeli nr 1.

Lp.

Nazwa

Powierzchnia

Terminy dostaw

1

Siew kukurydzy

21,20 ha

2

Siew buraków
cukrowych

32,00 ha

ZAMÓWIENIE BĘDZIE REALIZOWANE
WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO PO
WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
TERMINU Z DOSTAWCĄ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia
o 20%. Zaleca się Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej gruntów,
na których Zamawiający przewidział wykonanie usług agrotechnicznych. Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz agrotechnicznej oraz przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy. Wykonawca w celu realizacji zamówienia użyje własnych urządzeń
rolniczych oraz zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy, zatrudnia na stanowisku
traktorzysty co najmniej jedną osobę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu
- wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
związanych z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik do umowy
Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać przu użyciu sprzętu
gwarantującego jego należyte wykonanie, spełniającego wskazane poniżej minimalne
wymagania:
- wiek siewnika – nie starszy niż 8 lat;
- siewnik do kukurydzy wyposażony w dozownik nawozu
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Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z potrzebą Zamawiającego
w zgłoszeniu przekazywanym telefonicznie. Wymaganiem Zamawiającego jest
dyspozycyjność Wykonawcy – siew na wydłużonym dniu, również w dni świąteczne
Wykonawca po każdym cząstkowym dostarczeniu przedmiotu zamówienia wystawi
fakturę VAT z odroczonym – 14-dniowym terminem ważności
Jest to zamówienie na dostawę o kodach alfanumerycznym słownika podstawowego CPV:
77100000-1 usługi rolnicze
3.

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie
od podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku

4. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie
publiczne:.
1)Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)posiadania uprawnień na prowadzenie działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
b)posiadania wiedzy i doświadczenia –nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym
zakresie,
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – zakres wymagań został opisany w pkt. 2,
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej -nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym
zakresie
2) Wykluczenie: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majątku upadłego;
b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku, mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku, mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
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przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo
związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie, albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie,
albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
i) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769) –przez okres 1roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
j) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012r. poz. 769)–przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku,
k) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postepowania;
l) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
m)Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony,
poważnie naruszył obowiązki zawodowe w szczególności, gdy Wykonawca, w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych
lub zobowiązał się do ich naprawienia.
3)Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale i brak podstaw do wykluczenia
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5. Kryteria oceny ofert:
Ocenie podlegają oferty Wykonawców niewykluczonych spełniające warunki postępowania.
Kryteria oceny ofert:
najniższa cena – waga 70%.
Wiek siewnika – waga 30%
6.Sposób przygotowania i złożenia oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Oferta musi być sporządzona
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. Treść oferty musi odpowiadać
treści ogłoszenia zamówienia. Ofertę stanowić będzie wypełniony formularz oferty wraz
z załącznikami. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wszystkie pola
i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie
wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Wszystkie
dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w formie oryginałów
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oferta oraz składane
oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie
wskazywać umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone
do oferty i musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez te podmioty. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Każda
poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Złożenie
przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ
na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. Oferty
wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście
w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się napis:
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
„Usługa siewu w Gospodarstwie Dziećmierowo w 2021 roku”
Nie otwierać przed 31 marca 2021 r. godz. 1100
Oferta powinna zawierać:
a)wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1do niniejszego
ogłoszenia;
b)dokument umocowania prawnego osoby reprezentującej Wykonawcę (podpisującej ofertę),
np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny odpis
z rejestru przedsiębiorców z KRS, z którego wynika zdolność do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy lub właściwe pełnomocnictwo;
c)aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej jeśli przepisy tego wymagają
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Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w ogłoszeniu, powinien
w ofercie ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne
dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Otwarcie publiczne złożonych
ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 marca 2021 roku o godz. 11 00.
Zamawiający poprawi w ofercie:-oczywiste omyłki pisarskie,-oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,-inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty–niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki postępowania, a jego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.szkolkikornickie.pl, a Wykonawcom prześle drogą elektroniczną, a na wniosek
Wykonawcy w formie pisemnej.
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
-jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
-została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
-jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty
lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
Warunki zawarcia Umowy: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza. Zamawiający zawiadomi o terminie i miejscu
podpisania Umowy z wyłonionym Wykonawcą. Projekt Umowy stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla
się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
7.Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do 31 marca 2021 roku do godziny 10.00
8.Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Mariusz Wójkiewicz
w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.
9.Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10.Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk Zakład
doświadczalny w Kórniku, ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik. Dane osobowe Wykonawcy
zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy
i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia
i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO
3) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
4) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania
obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
5) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
7) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

