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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139186-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne usługi inżynieryjne
2019/S 060-139186
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: Tomasz Piotrowski
E-mail: zamowienia.publiczne.lublin@kowr.gov.pl
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 adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

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

Nazwa:
Usługi geodezyjne dla KOWR OT w Lublinie
Numer referencyjny: LUB.WOP.260.8.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych zgodnie z wykazem i szczegółowym opisem prac
szczegółowo określonym w pkt. 3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidzianych do realizacji
sukcesywnie w okresie 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamówienie podzielono na 2 zadania częściowe
obejmujące wykonanie usług geodezyjne na nieruchomościach położonych w granicach administrowania
Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 79 900.00 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:
A - Nieruchomości z obszaru działania SZ w Urszulinie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych zgodnie z wykazem i szczegółowym opisem
prac szczegółowo określonym w pkt. 3.3 SIWZ przewidzianych do realizacji sukcesywnie w okresie 8 miesięcy
od daty podpisania umowy. Zakres prac obejmuje 16 nieruchomości położonych na terenie województwa
lubelskiego, powiat: włodawski, świdnicki, łęczyński, chełmski.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Społeczne – zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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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Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla poszczególnych zadań częściowych zgodne pkt. 8
SWZ. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
B - Nieruchomości z obszaru działania SZ w Białaej Podlaskiej
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych zgodnie z wykazem i szczegółowym opisem
prac szczegółowo określonym w pkt. 3.3 SIWZ przewidzianych do realizacji sukcesywnie w okresie 8 miesięcy
od daty podpisania umowy. Zakres prac obejmuje 21 nieruchomości położonych na terenie województwa
lubelskiego, powiat: bialski, parczewski, łukowski, radzyński.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Społeczne – zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla poszczególnych zadań częściowych zgodne pkt. 8
SWZ. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalność gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30 000 EUR na dzień zawarcia polisy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Opłaconej aktualnej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, opisanego w pkt 5.2 ppkt 2), potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30 000 EUR.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:
a) Kwalifikacje zawodowe: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.5.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015
nr 0 poz. 520 z późn. zm.)
b) Doświadczenie: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie: wykonał lub
wykonuje, dla wszystkich zadań częściowych wymogiem podstawowym jest udokumentowanie wykonania
10 usług o charakterze podobnym do usług stanowiących przedmiot zamówienia w tym minimum 8 prac
polegających na dokonaniu podziału nieruchomości.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Wykazu usług (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. b) SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór
wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.
2) Wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za usługi związane
realizacją zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi
Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

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:
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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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: 26/04/2019
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: 26/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, ul.
Karłowicza 4 w Lublinie, piętro IV, sala konferencyjna nr 406, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełniają warunku określone w pkt. 5.2 SIWZ. 2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności
lub braku przynależności ido tej samej grupy kapitałowej. 3. W przedmiotowym postępowaniu zostanie
zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. 4. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 5. Dokumenty składane
przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego: tj.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,terminie, aktualnych nadzień
złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Wykazu usług (według wzoru stanowiącego załącznik
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do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 5.2 ppkt
3) lit. b) SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.
2) Wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) SIWZ, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za usługi związane
realizacją zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi
Załącznikiem nr 6 do SIWZ. A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, Zamawiający żąda:
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;
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 – wg załącznika nr 8;
4) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załącznika nr 8;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 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

26/03/2019
S60
https://ted.europa.eu/
TED

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

6/7

Dz.U./S S60
26/03/2019
139186-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/7

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2019
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