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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175790-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi biegłych
2019/S 074-175790
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5272818355
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Chmiel
E-mail: zamowienia.publiczne.rzeszow@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kowr.gov.pl
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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

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

Nazwa:
Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości będących we władaniu Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
Numer referencyjny: RZE.WOP.260.3.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71319000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny
nieruchomości położonych na terenie woj. podkarpackiego będących we władaniu Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy
KOWR w Rzeszowie w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych" prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych do
niej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zadanie A
Na każdą część zamówienia, zamawiający zawrze umowy ramowe na okres 18 miesięcy z czterema
wykonawcami, których oferty okażą się najkorzystniejsze w rankingu utworzonym na podstawie kryterium
określonym w SIWZ,
Zadanie B
Na każdą część zamówienia (I, II, III, IV), zamawiający zawrze umowę ramową na okres 18 miesięcy z jednym
wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część I - powiaty: jasielski, leski, krośnieński, m. Krosno, sanocki, brzozowski, bieszczadzki
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie A
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen
nieruchomości rolnych oraz przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż
rolne tj: działek, nieruchomości, budynków i budowli, lokali, maszyn i urządzeń położonych na terenie woj.
podkarpackiego znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych wycen wskazanych
przez KOWR Oddział Terenowy w Rzeszowie, zwanej dalej „Wyceną”.
Zadanie B
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie wycen
nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku wykonywaniem przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przepisów ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405), w tym:
— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,
— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.).
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie niepełnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 607 004.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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:
Część II - powiaty: przemyski, m. Przemyśl, jarosławski, m. Jarosław, przeworski, lubaczowski
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie A
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen
nieruchomości rolnych oraz przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż
rolne tj: działek, nieruchomości, budynków i budowli, lokali, maszyn i urządzeń położonych na terenie woj.
podkarpackiego znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych wycen wskazanych
przez KOWR Oddział Terenowy w Rzeszowie, zwanej dalej „Wyceną”.
Zadanie B
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie wycen
nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku wykonywaniem przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przepisów ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405), w tym:
— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,
— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie niepełnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 55
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 269 169.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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:
Część III - powiaty: rzeszowski, m. Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, dębicki, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg,
strzyżowski, mielecki, kolbuszowski, stalowowolski, ropczycko-sędziszowski
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Kod NUTS: PL824

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie A
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen
nieruchomości rolnych oraz przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż
rolne tj: działek, nieruchomości, budynków i budowli, lokali, maszyn i urządzeń położonych na terenie woj.
podkarpackiego znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych wycen wskazanych
przez KOWR Oddział Terenowy w Rzeszowie, zwanej dalej „Wyceną”.
Zadanie B
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie wycen
nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku wykonywaniem przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przepisów ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405), w tym:
— wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych,
— wycena nieruchomości rolnych ze składnikami roślinnymi (drzewostan, nasadzenia, uprawy itp.).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie niepełnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 55
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 485 127.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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:
Część IV - powiaty w województwie podkarpackim obejmujące nieruchomości zorganizowane
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie A
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen
nieruchomości rolnych oraz przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż
rolne tj: działek, nieruchomości, budynków i budowli, lokali, maszyn i urządzeń położonych na terenie woj.
podkarpackiego znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych wycen wskazanych
przez KOWR Oddział Terenowy w Rzeszowie, zwanej dalej „Wyceną”.
Zadanie B
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie wycen
nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku wykonywaniem przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przepisów ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405), w tym:
— wycena nieruchomości rolnych zabudowanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie niepełnosprawnych / Waga: 5
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Cena - Waga: 55
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
— zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 EUR na dzień
zawarcia polisy

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
Udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) dla wszystkich części I, II, III, IV zamówienia obejmujących nieruchomości gruntowe – rolne i nierolne - co
najmniej 10 operatów szacunkowych tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. określających wartość rynkową
nieruchomości
b) dodatkowo dla części IV obejmującej nieruchomości zorganizowane – co najmniej 2 operaty szacunkowe
określające wartość rynkową nieruchomości funkcjonalnie zorganizowanych o charakterze rolnym, w skład
których wchodziły budynki, budowle, infrastruktura techniczna i grunty rolne
— z podaniem wartości wykonanej usługi, przedmiotu wyceny, dat wykonania i odbiorców oraz załączą
dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Kadra techniczna – dysponują co najmniej jednym rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia
zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 ustawy
z dnia 21.8.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia
zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 ustawy
z dnia 21.8.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, oraz wysokość kar umownych
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte zostały w projekcie umowy, który stanowią
załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 4

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: 22/05/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. A. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów,
POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Oddziału
Terenowego
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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść
wadium.
Wysokość wadium dla poszczególnych zadań częściowych ustala się w kwocie:
• Zadanie częściowe I - powiaty: jasielski, leski, krośnieński, m. Krosno, sanocki, brzozowski, bieszczadzki;
— 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
• Zadanie częściowe II - powiaty: przemyski, m. Przemyśl, jarosławski, m. Jarosław, przeworski, lubaczowski;
— 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
• Zadanie częściowe III - powiaty: rzeszowski, m. Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, dębicki, tarnobrzeski, m.
Tarnobrzeg, strzyżowski, mielecki, kolbuszowski, stalowowolski, ropczycko-sędziszowski;
— 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
• Zadanie częściowe IV - powiaty w województwie podkarpackim obejmujące nieruchomości zorganizowane;
— 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Rzeszów nr 05 1130 1105 0005 2159
1720 0007;
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 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 110 ze zm.).
Z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr RZE.WOP.260.3.2019”.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587001
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
(www.bip.kowr.gov.pl). Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587001
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2019
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