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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192016-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
2019/S 080-192016
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
E-mail: zamowienia.publiczne.warszawa@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: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Warszawie
pl. Bankowy 2
Warszawa
00-095
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne.warszawa@kowr.gov.pl
Faks: +48 226354000
Kod NUTS: PL911
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
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
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Inna działalność: Agencja wykonawcza
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa
mazowieckiego
Numer referencyjny: WAR.WOP.260.5.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71250000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa
mazowieckiego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Szczegółowy opis poszczególnych części
zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 40 670.00 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:
Podział niezabudowanych działek o nr ew. 30672 o pow. 0,1457 ha i 30655 o pow. 2,4683 ha położonych w
obrębie 0003 Miasto Ostrołęka, pow. Miasto Ostrołęka, woj. mazowieckie.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
71354300
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo mazowieckie, miasto Ostrołęka.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podział niezabudowanych działek o nr ew. 30672 o pow. 0,1457 ha i 30655 o pow. 2,4683 ha położonych
w obrębie 0003 Miasto Ostrołęka, pow. Miasto Ostrołęka, woj. mazowieckie. Szczegółowy opis 1 części
zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 800.00 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
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
1. Okres obowiązywania zamówienia, określony w ww. pkt II.2.7 niniejszego ogłoszenia, jest to minimalny okres
realizacji, który może wykazać Wykonawca. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wadium dla tej części zamówienia
wynosi 100,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podział niezabudowanej działki o nr ew. 116/5 o pow. 157,6300 ha położonej w obrębie 0005 Dzierżanowo, gm.
Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
71354300
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo mazowieckie, powiat makowski.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podział niezabudowanej działki o nr ew. 116/5 o pow. 157,6300 ha położonej w obrębie 0005 Dzierżanowo, gm.
Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie. Szczegółowy opis 2 części zamówienia określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 633.33 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
1. Okres obowiązywania zamówienia, określony w ww. pkt II.2.7 niniejszego ogłoszenia, jest to minimalny okres
realizacji, który może wykazać Wykonawca. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wadium dla tej części zamówienia
wynosi 300,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podział niezabudowanej działki o działka o nr ew. 2806 położona w obrębie 0001 Szydłowiec, gmina
Szydłowiec, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
71354300
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo mazowieckie, powiat szydłowiecki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podział niezabudowanej działki o działka o nr ew. 2806 położona w obrębie 0001 Szydłowiec, gmina
Szydłowiec, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie. Szczegółowy opis 3 części zamówienia określono w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 236.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
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

24/04/2019
S80
https://ted.europa.eu/
TED

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

4/8

Dz.U./S S80
24/04/2019
192016-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/8

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

Informacje dodatkowe
1. Okres obowiązywania zamówienia, określony w ww. pkt II.2.7 niniejszego ogłoszenia, jest to minimalny okres
realizacji, który może wykazać Wykonawca. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wadium dla tej części zamówienia
wynosi 200,00 PLN.

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 warunku w ww. zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą
posiadającą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.
osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów)
oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o którym to zakresie mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia
17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania
dokumentacji do celów prawnych, o którym to zakresie mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. Poz. 2101 z późn. zmianami)

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
1) Oferty należy składać drogą elektroniczną, przesyłając na skrzynkę e PUAP Zamawiającego tj. Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Warszawie (00-095 Warszawa, woj. mazowieckie, POLSKA).
Adres skrzynki: /KOWR_OT_Warszawa/SkrytkaESP
2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Warszawie przy pl. Bankowym 2, piętro IIIc, sala
konferencyjna.

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. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia Wykonawca składa jednolity dokument (JEDZ).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach o których mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
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 albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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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;
4) wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby w nim wymienione posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia
zawodowe w zakresie – rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji
do celów prawnych, o którym to zakresie mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. Poz. 2101 z późn. zmianami).
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.
86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje sposobu oraz terminów odwołań określone zostały w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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