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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178726-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 075-178726
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 na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarowanie nieruchomościami

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

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych
Numer referencyjny: POZ.WOP.260.23.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowych: robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny
w msc. Popówko, gm. Oborniki; robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny i budynku kotłowni w msc.
Jaktorowo, gm. Szamocin, robót rozbiórkowych budynku magazynu zbożowego w msc. Gozdowo, gm.
Września; robót rozbiórkowych budynku jałownika w msc. Chylin, gm. Władysławów; robót rozbiórkowych
dobudówek przy oborze chlewni, dobudówki przy jałowniku, strażnicy - magazynu, suszarni - magazynu
paszowego w msc. Nieżychowo, gm. Białośliwie; robót rozbiórkowych dobudówki do warsztatu w msc.
Napachanie, gm. Rokietnica; robót rozbiórkowych budynku stodoły w msc. Chwalibogowo, gm. Września; robót
rozbiórkowych budynku magazynu paliw, dwóch zbiorników typu Corten w msc. Grzymiszew, gm. Tuliszków;
robót rozbiórkowych budynku szopy do nawozów, magazynu szopy, szopy, garażu, szopy na maszyny, chlewni
w msc. Śliwno, gm. Kuślin; robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny w msc. Drożki, gm. Rychtal.

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:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny w msc.
Popówko, gm. Oborniki.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku szopy na maszyny (numer inwentarzowy 180/00009/+1) znajdującej się na działce
o numerze ewidencyjnym 50/13 w miejscowości Popówko, gmina Oborniki. Wykonawca zobowiązany jest
również do uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

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: 110
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
Zamawiający podaje w ogłoszeniu jedynie maksymalny termin realizacji zamówienia. Natomiast Wykonawcy
zobowiązani są zaproponować termin realizacji zamówienia w przedziale: od 90 do 110 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:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny i
budynku kotłowni w msc. Jaktorowo, gm. Szamocin
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku szopy na maszyny (numer inwentarzowy 108482/22/Fil oraz budynku kotłowni
(numer inwentarzowy 101/294103/Fil) znajdujących się na działce o numerze ewidencyjnym 39/4 w
miejscowości Jaktorowo, gmina Szamocin. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania, własnym
staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
umożliwiających realizację robót budowlanych.

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: 110
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
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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 110 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:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku magazynu zbożowego w
msc. Gozdowo, gm. Września
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku magazynu zbożowego (numer inwentarzowy 136/01/005), znajdującego się na działce
o numerze 269/4 w miejscowości Gozdowo, gmina Września. Wykonawca zobowiązany jest również do
uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych

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: 110
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 110 dni kalendarzowych
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od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania terminu realizacji zamówienia
mieszczącego się w ww. przedziale.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku jałownika w msc. Chylin,
gm. Władysławów.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku jałownika (numer inwentarzowy 182/15/+7)6, znajdującego się na działce o numerze
ewidencyjnym 250/7 w miejscowości Chylin, gmina Władysławów. Wykonawca zobowiązany jest również do
uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

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: 110
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 110 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:
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Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych dobudówek przy oborze chlewni,
dobudówki przy jałowniku, strażnicy - magazynu, suszarni - magazynu paszowego w msc. Nieżychowo
Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych dobudówek przy oborze chlewni (numer inwentarzowy 108/2608/39/Fil), dobudówki przy
jałowniku (numer inwentarzowy 108/2601/31/Fil), strażnicy – magazynu (część o numerze inwentarzowym
109/2607/38/Fil), suszarni – magazynu paszowego (numer inwentarzowy 108/2609/40/Fil) znajdujących się
na działce o numerze ewidencyjnym 212/34 w miejscowości Nieżychowo, gmina Białośliwie. Wykonawca
zobowiązany jest również do uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień,
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień,
wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

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: 110
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 110 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:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych dobudówki do warsztatu w msc.
Napachanie, gm. Rokietnica.
Część nr: 6
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych dobudówki do warsztatu (numer inwentarzowy 180/39), znajdujących się na działce o numerze
157/12, w miejscowości Napachanie, gmina Rokietnica. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania,
własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
umożliwiających realizację robót budowlanych.

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: 110
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 110 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:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku stodoły w msc.
Chwalibogowo, gm. Września.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Wielkopolska
II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku stodoły (numer inwentarzowy 182/110047, znajdującego się na działce o numerze
121/6 w miejscowości Chwalibogowo, gmina Września. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania,
własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
umożliwiających realizację robót budowlanych.

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: 110
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 110 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:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku magazynu paliw, dwóch
zbiorników typu Corten w msc. Grzymiszew, gm. Tuliszków.
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku magazynu paliw (numer inwentarzowy 108/18/+57), gnojowni (numer inwentarzowy
104/12/+150), dwóch zbiorników typu Corten (numer inwentarzowy 104/374/+5, 104/375/+9), znajdujących
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się na działce o numerze 47/3 w miejscowości Grzymiszew, gmina Tuliszków. Wykonawca zobowiązany jest
również do uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.
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: 110
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 110 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:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy do nawozów,
magazynu szopy, szopy, garażu, szopy na maszyny, chlewni w msc. Śliwno, gm. Kuślin.
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku szopy do nawozów (numer inwentarzowy 180/02/49/+2), magazynu szopy (numer
inwentarzowy 180/02/80/+3), szopy (numer inwentarzowy 180/02/47/+2), garażu (numer inwentarzowy
180/02/45, szopy na maszyny (numer inwentarzowy 180/02/8/+5), znajdujących się na działce o numerze
ewidencyjnym 133/11 oraz chlewni (numer inwentarzowy 182/02/71/+2, znajdującej się na działce o numerze
ewidencyjnym 138/8 w miejscowości Śliwno, gmina Kuślin. Wykonawca zobowiązany jest również do
uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych
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w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.
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: 110
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 110 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:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny w msc.
Drożki, gm. Rychtal.
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku szopy na maszyny (numer inwentarzowy 180/11/DR) znajdującej się na działce o
numerze ewidencyjnym 233/33 w miejscowości Drożki, gmina Rychtal.
Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii,
uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i
uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

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: 110
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 110 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:
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający uzna, jeżeli wykonawca wykaże, że:
— Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjnobudowlanej do projektowania bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane i umożliwiające
zrealizowanie przedmiotowego zadania (dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Wymagana ilość osób została określona w przypadku złożenia oferty na maksimum pięć części. W sytuacji
gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż pięć części, powinien dysponować co najmniej dwiema osobami,
posiadającymi wymagane uprawnienia.
— Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 usługi, polegające na opracowaniu 3
dokumentacji projektowo–kosztorysowych obejmujących rozbiórkę obiektów budowlanych oraz załączą dowody,
że usługi te zostały wykonane należycie (dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

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 w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do projektowania bez ograniczeń wymagane przepisami
ustawy Prawo budowlane

16/04/2019
S75
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 13

Dz.U./S S75
16/04/2019
178726-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 29/05/2019
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, POLSKA sala przetargowa

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:

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
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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:
12/04/2019
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