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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380518-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne usługi inżynieryjne
2019/S 154-380518
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
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.olsztyn@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.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

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

Nazwa:
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn,
położonych na terenie gm. Działdowo, Pasłęk, Purda, Węgorzewo, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce i Godkowo
Numer referencyjny: OLS.WOP.260.50.2019.BM

II.1.2)

Główny kod CPV
71330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie
KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie gm. Działdowo, Pasłęk, Purda, Węgorzewo, Lidzbark Warmiński,
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Bartoszyce i Godkowo, woj. warmińsko-mazurskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gm. Działdowo, Pasłęk, Purda, Węgorzewo, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce i Godkowo, woj. warmińskomazurskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie
KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie gm. Działdowo, Pasłęk, Purda, Węgorzewo, Lidzbark Warmiński,
Bartoszyce i Godkowo, woj. warmińsko-mazurskie. W skład zamówienia wchodzi 10 zleceń polegających m.in.
na:
1. podział działki nr 164 położonej w obrębie Kramarzewo, gm. Działdowo;
2. wznowienie granic działek położonych w obrębie Bądy, gm. Pasłęk;
3. połączenie i podział działek nr 4/10 i 4/12 położonych w obrębie Linowo, gm. Purda;
4. podział działki nr 58/1 położonej w obrębie Krosno, gm. Pasłęk;
5. wznowienie granic działki nr 58/3 położonej w obrębie Krosno, gm. Pasłęk;
6. wznowienie części granic działek nr 5/24 i 5/30 położonych w obrębie Pniewo, gm. Węgorzewo;
7. wznowienie granic działki nr 44/2 położonej w obrębie Stryjkowo, gm. Lidzbark Warmiński;
8. wznowienie granic działki nr 64/3 położonej w obrębie Spurgle, gm. Bartoszyce;
9. wznowienie części granic działek nr 7 oraz 98/2 położonych w obrębie Osiek, gm. Godkowo;
10. wznowienie części granic działki nr 75/28 położonej w obrębie nr 7 miasta Pasłęk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach
umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
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Zamawiający w dniu 18.2.2019 r. zamieścił na swoim profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne 2019/S
034-076682. Tym samym skraca się termin składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 137-337669

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn,
położonych na terenie gm. Działdowo, Pasłęk, Purda, Węgorzewo, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce i Godkowo
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, działając na podstawie art. art. 93 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1986 ze zm.)(zwanej dalej ustawą Pzp) unieważnił ww. postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ww.
postępowaniu wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Karto-Graf Zbigniew
Tryk, ul. Gałczyńskiego 1, 10-089 Olsztyn, POLSKA na kwotę 42 435,00 PLN brutto. Kwota jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wynosi: 19 692,24 PLN brutto. Zamawiający nie ma możliwości
zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym unieważnia postępowanie na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
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/ +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 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.

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/ +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2019
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