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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261420-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi biegłych
2019/S 107-261420
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: Dorota Przedpełska
E-mail: zamowienia.publiczne.pruszcz@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
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 następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28
Pruszcz Gdański
83-000
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Przedpełska
Tel.: +48 58-300-48-41
E-mail: zamowienia.publiczne.pruszcz@kowr.gov.pl
Faks: +48 58-300-48-43
Kod NUTS: PL63
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://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
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Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Agencja wykonawcza

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

Nazwa:
Usługi wycen nieruchomości oraz wycen służebności przesyłu i służebności gruntowych na terenie
województwa pomorskiego – 6 zadań częściowych
Numer referencyjny: PRU.WOP.260.18.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71319000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług:
1) wyceny nieruchomości będących w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego
w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie województwa pomorskiego;
2) wyceny w zakresie nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa dla celów
realizacji ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego położonych na terenie województwa
pomorskiego;
3) wyceny nieruchomości z udokumentowanymi złożami piasku ze żwirem położonych na terenie sztumskiego i
tczewskiego;
4) wycen służebności przesyłu i służebności gruntowych na terenie województwa pomorskiego;
W ilościach wyszczególnionych w załączniku 1A do SIWZ, który jednocześnie jest Formularzem cenowym
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części - zadań.
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 136 001.88 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
W zakresie zadania od 1 do 4 Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie części postępowania (dwa
zadania) – ograniczenie nie dotyczy zadania nr 5 i 6.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat słupski i lęborski
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego i
lęborskiego:
A. wycenie nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha niezabudowanych i zabudowanych oraz ogródków
działkowych;
B. wycenie nieruchomości o funkcji innej niż rolna zabudowanych i niezabudowanych;
C. wycenie lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych;
D. wycenie nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11.4.2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na
przeznaczenie i funkcje nieruchomości szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A, B, C i D do SIWZ –
dot. zadania 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 130.59 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Termin wykonania poszczególnych zleceń wynosił będzie:
— do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia, w
przypadku wycen nieruchomości z Zasobu WRSP,
— do 8 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia, w
przypadku wycen w zakresie nieruchomości nie będących w Zasobie WRSP dla celów realizacji ustawy UKUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat bytowski i człuchowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości położonych na terenie powiatu bytowskiego i
człuchowskiego:
A. wycena nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha niezabudowanych i zabudowanych oraz ogródków
działkowych;
B. wycena nieruchomości rolnych o powierzchni pow. 2 ha zabudowanych i niezabudowanych;
C. wycena nieruchomości o funkcji innej niż rolna zabudowanych i niezabudowanych;
D. wycena lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych;
E. wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11.4.2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na
przeznaczenie i funkcje nieruchomości
— szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A, B, C, D i E do SIWZ – dot. zadania 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 31 128.79 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Termin wykonania poszczególnych zleceń wynosił będzie:
— do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia, w
przypadku wycen nieruchomości z Zasobu WRSP,
— do 8 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia, w
przypadku wycen w zakresie nieruchomości nie będących w Zasobie WRSP dla celów realizacji ustawy UKUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 3
Część nr: 3
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat tczewski, starogardzki, chojnicki, kościerski, kartuski, wejherowski, pucki, gdański

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na wycenie nieruchomości położonych
na terenie powiatu wejherowskiego, puckiego, tczewskiego, starogardzkiego, kartuskiego, kościerskiego,
chojnickiego, gdańskiego:
A. wycena nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha niezabudowanych i zabudowanych oraz ogródków
działkowych;
B. wycena nieruchomości o funkcji innej niż rolna zabudowanych i niezabudowanych;
C. wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11.4.2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na
przeznaczenie i funkcje nieruchomości
— szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A, B i C do SIWZ – dot. zadania 3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 421.65 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Termin wykonania poszczególnych zleceń wynosił będzie:
— do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia, w
przypadku wycen nieruchomości z Zasobu WRSP,
— do 8 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia, w
przypadku wycen w zakresie nieruchomości nie będących w Zasobie WRSP dla celów realizacji ustawy UKUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 4
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Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński oraz gmina Markusy w powiecie elbląskim

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na wycenie nieruchomości położonych na
terenie powiatu nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego oraz gminy Markusy w powiecie
elbląskim:
A. wycena nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha niezabudowanych i zabudowanych oraz ogródków
działkowych;
B. wycena nieruchomości o funkcji innej niż rolna zabudowanych i niezabudowanych;
C. wycena lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych;
D. wycena nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 11.4.2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego, w ramach realizacji zadań wynikających ze wskazanej ustawy bez względu na
przeznaczenie i funkcje nieruchomości
— szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A, B, C i D do SIWZ – dot. zadania 4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 792.54 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Termin wykonania poszczególnych zleceń wynosił będzie:
— do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia, w
przypadku wycen nieruchomości z Zasobu WRSP,
— do 8 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia, w
przypadku wycen w zakresie nieruchomości nie będących w Zasobie WRSP dla celów realizacji ustawy UKUR
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat sztumski i tczewski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycenie nieruchomości z udokumentowanymi złożami
piasku ze żwirem położonych na terenie sztumskiego i tczewskiego
— szczegółowo opisanych w załączniku 1A – dot. zadania 5
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 317.07 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Termin wykonania poszczególnych zleceń wynosił będzie:
— do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71319000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo pomorskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
A. wycena służebności przesyłu z uwzględnieniem odszkodowania za posadowione na gruncie urządzenia
przesyłowe czyli urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii
elektrycznej oraz inne urządzenia podobne,
B. wycena służebności gruntowej na działkach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
położonych na terenie województwa pomorskiego związanej z zachodzeniem skrzydeł wiatraka elektrowni
wiatrowej oraz inne służebności gruntowe
— szczegółowo opisanych w załączniku 1A – tabela A i B do SIWZ – dot. zadania 6.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 211.24 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Termin wykonania poszczególnych zleceń wynosił będzie:
— do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia.

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 szczególnych wymagań w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na etapie realizacji zamówienia
będzie dysponował osobą/osobami posiadającą/ymi następujące kwalifikacje:
a) składając ofertę na zadanie 1, 2, 3 i 4:
— co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania prac
będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z co
najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym liczonym od dnia uzyskania uprawnień
Oraz
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno–budowlanej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
b) składając ofertę na zadanie 5 i 6:
— co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacją zamówienia posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy
majątkowego do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 21.8.1997 r. o
gospodarce nieruchomościami z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym liczonym od dnia uzyskania
uprawnień.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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:
Operat szacunkowy musi być sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - zgodnie z art. 156.1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości
w formie operatu szacunkowego.

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w sytuacji gdy będzie dotyczyła ona zdarzeń
wymienionych w § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 6 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - dot. zadania
1-4 i 5 oraz § 3 ust. 6 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - dot. zadania 6.
3. Wszelkie zmiany dokonane zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

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

05/06/2019
S107
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 12

Dz.U./S S107
05/06/2019
261420-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 12

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: 09/07/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 09/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej Zamawiającego tj. /KOWR_OT_Pruszcz/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 28,
83-000 Pruszcz Gdański, POLSKA - 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp może zastosować procedurę odwróconą,
zgodnie z którą 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 się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu – obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w ust. 1.4.2 części II SIWZ tj. art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i
4)ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia wykonawca (razem z ofertą) składa, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego
formularza JEDZ. Ofertę, formularz cenowy oraz JEDZ należy sporządzić w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Zamawiającego tj. /KOWR_OT_PruszczGd/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP.
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3. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 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 dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpis 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:
a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczeniem 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,
b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne.
5. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,
wnieść wadium w wysokości:
Na zadanie 1 - 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100),
Na zadanie 2 – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
Na zadanie 3 – 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100),
Na zadanie 4 – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100),
Na zadanie 5 – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100)
Na zadanie 6 – 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100).
5.1 Wymagania dotyczące wadium opisane zostały w części X SIWZ.
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

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2019
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