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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521803-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Różne usługi inżynieryjne
2018/S 228-521803
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Fredry 12
Poznań
61-701
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kosowska
Tel.: +48 618561609
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL91
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.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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarowanie nieruchomościmi

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

Nazwa:
Usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.82.2018
Numer referencyjny: POZ.WOP.260.82.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Część 1: Badanie stanu prawnego należy przeprowadzić dla działek gruntu położonych w powiecie
wolsztyńskim, gmina Siedlec: obręb Chobienice.
Część 2: Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie międzychodzkim w gminach:
Kwilcz, Chrzypsko Wielkie, Międzychód. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej.
Część 3: Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie wrzesińskim w gminach: Pyzdry,
Nekla, Miłosław, Września. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej.
Część 4: Wznowienie granicy dz. nr geod. 1987 z działką nr geod. 1988 położonych w obrębie Jastrowie gmina
Jastrowie.
Część 5: Badanie stanu prawnego dla działki gruntu położonej w powiecie wągrowieckim w gminie Skoki, obręb
Glinno. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

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 wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Badanie stanu prawnego należy przeprowadzić dla działek gruntu położonych w powiecie wolsztyńskim, gmina
Siedlec: obręb Chobienice.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Badanie stanu prawnego należy przeprowadzić dla działek gruntu położonych w powiecie wolsztyńskim, gmina
Siedlec:
Obręb Chobienice, oznaczonych w ewidencji gruntów:
• nr 528/1 o pow. 5,1761 ha, zapisanej w KW nr Chobienice wykaz 233,
• nr 528/3 o pow. 5,1761 ha, zapisanej w KW nr Chobienice wykaz 230,
• nr 528/4 o pow. 5,1759 ha, zapisanej w KW nr Chobienice wykaz 231,
• nr 528/5 o pow. 5,1758 ha, zapisanej w KW nr Chobienice wykaz 232,
• nr 530/1 o pow. 6,0000 ha, zapisanej w KW nr Chobienice wykaz 234,
• nr 555/1 o pow. 10,7501 ha, zapisanej w KW nr PO1E/00025976/6,
Obręb Godziszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów:
• nr 145/2 o pow. 4,1332 ha, brak numeru KW,
• nr 147/2 o pow. 1,8743 ha, brak numeru KW,
• nr 148/6 o pow. 1,4663 ha, brak numeru KW.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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 podaje w ogłoszeniu jedynie maksymalny termin realizacji zamówienia. Natomiast Wykonawcy
zobowiązani są zaproponować termin realizacji zamówienia w przedziale: od 45 do 60 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia
mieszczącego się w ww. przedziale.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie międzychodzkim w gminach: Kwilcz,
Chrzypsko Wielkie, Międzychód. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie międzychodzkim,
b) Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla wyodrębnionych działek gruntu zawierającej wszystkie
niezbędne informacje dla sprostowania zapisów w Księdze Wieczystej (ujawnienie działek w KW) opatrzonej
klauzulą, iż przeznaczona jest do dokonywania wpisu w Księdze Wieczystej dla nieruchomości położonych w
powiecie międzychodzkim.
a) Badanie staniu prawnego dla następujących działek gruntu:
1) obręb Orzeszkowo gm. Kwilcz działka gruntu nr ewid. 21/5 (KW nr PO2A/00027478/8),
2) obręb Łężce gm. Chrzypsko Wielkie działka gruntu nr ewid. 65/2 (KW nr PO2A/00028226/8),
3) obręb Białcz gm. Chrzypsko Wielkie działka gruntu nr ewid. 37/1 (KW nr PO2A/00040588/3,
4) obręb Kwilcz, gm. Kwilcz działka gruntu nr ewid. 62/79 (KW nr 28467), 324/6 (Nowa Dąbrowa), 72/19, 72/20
(KW nr PO2A/00028467/9),
5) obręb Skrzydlewo gm. Międzychód działki gruntu nr ewid. 77, 80,
6) obręb Lubosz gm. Kwilcz działka gruntu nr ewid. 129/4 (KW nr PO2A/00033021/9,
7) obręb Łężeczki, gm. Chrzypsko Wielkie działki gruntu nr ewid. 18, 19 (KW nr PO2A/00040589/0),
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II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
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 podaje w ogłoszeniu jedynie maksymalny termin realizacji zamówienia. Natomiast Wykonawcy
zobowiązani są zaproponować termin realizacji zamówienia w przedziale: od 45 do 55 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia
mieszczącego się w ww. przedziale.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie wrzesińskim w gminach: Pyzdry, Nekla,
Miłosław, Września. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie wrzesińskim,
b) Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla wyodrębnionych działek gruntu zawierającej wszystkie
niezbędne informacje dla sprostowania zapisów w Księdze Wieczystej (ujawnienie działek w KW) opatrzonej
klauzulą, iż przeznaczona jest do dokonywania wpisu w Księdze Wieczystej dla nieruchomości położonych w
powiecie wrzesińskim.
c) Badanie staniu prawnego dla następujących działek gruntu:
Obręb Pyzdry gm. Pyzdry działka gruntu nr ewid. 1700/2 (KW nr KN1S/00016431/3),
Obręb Mystki, gm. Nekla działka gruntu nr ewid. 228 (KW nr PO1F/00025747/3)
1. obręb Bugaj, gm. Miłosław działka gruntu nr ewid. 54/5 (KW nr PO1F/00044529/8)
Obręb Pałczyn, gm. Miłosław działka gruntu nr ewid. 156/2 (KW nr PO1F/00022701/8),
Obręb Gozdowo gm. Września działka gruntu nr ewid. 162 (KW nr PO1F/00030677/9)
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Obręb Grabowo Królewskie gm. Września działka gruntu nr ewid. 152 (KW PO1F/00020394/8)
Obręb Nadarzyce gm. Września, działka gruntu nr ewid. 50/10 (KW nr PO1F/00038032/2),
Obręb Skotniki gm. Miłosław działka gruntu nr ewid. 111/3 (KW nr PO1F/00041709/3),
Obręb Bardo gm. Września działki gruntu nr ewid. 57 (KW nr PO1F/00029391/0), 56/2 (PO1F/00024937/5),
Obręb Gorzyce gm. Miłosław działka gruntu nr ewid. 64/3 (KW nr PO1F/00023534/3), 77/17 (KW nr
PO1F/00022928/5)
Obręb Września gm. Września działka gruntu nr ewid. 4229 (KW nr PO1F/00010625/4),
Obręb Barczyzna, gm. Nekla działka gruntu nr ewid. 74/10 (BOH),
Obręb Opatówko, gm. Nekla działka gruntu nr ewid. 14,
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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 podaje w ogłoszeniu jedynie maksymalny termin realizacji zamówienia. Natomiast Wykonawcy
zobowiązani są zaproponować termin realizacji zamówienia w przedziale: od 50 do 70 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia
mieszczącego się w ww. przedziale.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wznowienie granicy dz. nr geod. 1987 z działką nr geod. 1988 położonych w obrębie Jastrowie gmina
Jastrowie.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przeprowadzenie wznowienia granicy dz. nr geod. 1987 z działką nr geod. 1988 położonych w obrębie
Jastrowie gmina Jastrowie.
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2. Granice działki należy utrwalić kamieniami oznaczonymi jaskrawym kolorem i palikami drewnianymi
pomalowanymi jaskrawym kolorem, widoczne z daleka.
3. Granice działki należy okazać w terenie współwłaścicielom działki nr geod. 1988 i przedstawicielowi
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
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 podaje w ogłoszeniu jedynie maksymalny termin realizacji zamówienia. Natomiast Wykonawcy
zobowiązani są zaproponować termin realizacji zamówienia w przedziale: od 90 do 160 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia
mieszczącego się w ww. przedziale.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Badanie stanu prawnego dla działki gruntu położonej w powiecie wągrowieckim w gminie Skoki, obręb Glinno.
Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Badanie stanu prawnego dla działki gruntu położonej w powiecie wągrowieckim,
b) Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla wyodrębnionej działki gruntu zawierającej wszystkie
niezbędne informacje dla sprostowania zapisów w Księdze Wieczystej (ujawnienie działki w KW) opatrzonej
klauzulą, iż przeznaczona jest do dokonywania wpisu w Księdze Wieczystej dla nieruchomości położonej
W powiecie wągrowieckim.
Badanie stanu prawnego dla następujących działek gruntu:
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— obręb GLINNO, gm. Skoki działka gruntu nr ewid.33/5 (wg Starostwa w Wągrowcu działka widnieje w KW nr
PO1B/00050095/7 – brak działki w tej księdze).
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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 podaje w ogłoszeniu jedynie maksymalny termin realizacji zamówienia. Natomiast Wykonawcy
zobowiązani są zaproponować termin realizacji zamówienia w przedziale: od 50 do 70 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia
mieszczącego się w ww. przedziale.

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

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał:
— co najmniej 3 usługi geodezyjne; polegające na badaniu stanów prawnych nieruchomości w przypadku, gdy
wykonawca składa ofertę na część 1, 2, 3, 5,
— co najmniej 3 usługi geodezyjne; polegające na wznowieniu granic działek w przypadku, gdy wykonawca
składa ofertę na część 4.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część Wykonawcy muszą wykazać wprost proporcjonalną ilość
wykonanych usług (w przypadku zróżnicowania warunku dla danej części)
Zamawiający nie dopuszcza legitymowania się przez Wykonawców doświadczeniem sprzed ponad 3 lat.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody, że wymagane usługi zostały wykonane należycie.
b) dysponuje co najmniej 1 geodetą posiadającym świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie
geodezji i kartografii, wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i
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kartograficzne (Dz.U.2017.2101 - j.t.), skierowanym przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnym za świadczenie usług.
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:
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii, wydane zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 - j.t.),

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

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: 08/01/2019
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: 08/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, sala
przetargowa, 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:
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2018
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