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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
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: slawomir.kucharski@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)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

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

Nazwa:
Obsługa prawna Oddziału Terenowego Warszawa
Numer referencyjny: ZP/260/3/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie zadań i
czynności określonych: w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) / w
ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017r. poz. 2368). Zamówienie zostało
podzielone na 2 części. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega sobie obowiązek
osobistego wykonania przez radcę prawnego lub adwokata (którego kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i
inne kompetencje będą oceniane w trakcie oceny ofert i oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj. usług prawniczych w charakterze radcy prawnego lub adwokata
w KOWR OT Warszawa.

II.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 200 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obsługa prawna w pionie Rynków Rolnych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie zadań i
czynności określonych w: ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) / w
ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017r. poz. 2368), a w szczególności do:
1) opiniowania pod względem prawnym projektów decyzji i innych rozstrzygnięć administracyjnych, w tym
decyzji w pionie Rynków Rolnych dotyczących, w szczególności, realizowanych przez KOWR programów
szkolnych, Funduszy Promocji, PROW 3.2. i innych; 2) świadczenia w imieniu i na rzecz KOWR zastępstwa
procesowego w postępowaniach sądowych oraz prowadzenie spraw przed innymi organami orzekającymi;
3) sporządzania wniosków, pozwów, apelacji i innych środków zaskarżenia oraz pism procesowych; 4)
sporządzania sprawozdań z realizacji zastępstw procesowych świadczonych na rzecz KOWR - każdorazowo
po rozprawie (posiedzeniu) lub innej czynności dokonanej w danej sprawie; 5) sporządzania opinii
prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa;
6) opracowywania lub opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów zarządzeń oraz projektów
wewnętrznych aktów prawnych, umów, porozumień, ugód i innej dokumentacji, której poprawność wymaga
wiedzy prawniczej; 7) udziału w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub
rozwiązanie stosunku prawnego; 8) prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego windykacji
wierzytelności KOWR; 9) przekazywania Dyrektorowi Oddziału oraz właściwym komórkom organizacyjnym
informacji o istotnych zmianach w obowiązującym stanie prawnym. Czynności, o których mowa powyżej,
będą wykonywane w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w godzinach urzędowania Zamawiającego osobiście
przez jednego radcę prawnego/adwokata, w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie oraz innych
miejscach wynikających z zastępstwa procesowego. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązuje się
do osobistych kontaktów z Zamawiającym stosownie do potrzeb i uzgodnień.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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
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Warunkiem udziału w postępowaniu było wniesienie wadium w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące
złotych)
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obsługa prawna w zakresie ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa i Ustawy o
Kształtowaniu Ustroju Rolnego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie zadań i
czynności określonych w: ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) /
w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017r. poz. 2368), a w szczególności do:
1) opiniowania pod względem prawnym projektów decyzji i innych rozstrzygnięć administracyjnych, w tym
decyzji wydawanych na podstawie ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa
i Kształtowaniu Ustroju Rolnego, Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i innych; 2) świadczenia
w imieniu i na rzecz KOWR zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych oraz prowadzenie
spraw przed innymi organami orzekającymi; 3) sporządzania wniosków, pozwów, apelacji i innych środków
zaskarżenia oraz pism procesowych; 4) sporządzania sprawozdań z realizacji zastępstw procesowych
świadczonych na rzecz KOWR - każdorazowo po rozprawie (posiedzeniu) lub innej czynności dokonanej
w danej sprawie; 5) sporządzania opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w sprawach
dotyczących stosowania przepisów prawa; 6) opracowywania lub opiniowania pod względem formalnoprawnym
projektów zarządzeń oraz projektów wewnętrznych aktów prawnych, umów, porozumień, ugód i innej
dokumentacji, której poprawność wymaga wiedzy prawniczej; 7) udziału w prowadzonych rokowaniach,
których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego; 8) prowadzenia postępowania
egzekucyjnego dotyczącego windykacji wierzytelności KOWR; 9) przekazywania Dyrektorowi Oddziału oraz
właściwym komórkom organizacyjnym informacji o istotnych zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
Czynności, o których mowa powyżej, będą wykonywane w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w godzinach
urzędowania Zamawiającego osobiście przez jednego radcę prawnego/adwokata, w siedzibie Oddziału
Terenowego KOWR w Warszawie oraz innych miejscach wynikających z zastępstwa procesowego. Niezależnie
od powyższego, Wykonawca zobowiązuje się do osobistych kontaktów z Zamawiającym stosownie do potrzeb
i uzgodnień. Ilość godzin świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego może ulec obniżeniu w przypadku
świadczenia usług, poza siedzibą Zamawiającego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu było wniesienie wadium w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące
złotych)

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.1.6)

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: 2018/S 057-126054

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
Zamówienie nr: ZP/260/3/2018
Część nr: 1
Nazwa:
Obsługa prawna w pionie Rynków Rolnych
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
08/05/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Kancelaria Adwokacko - Radcowska Tuzinek i Wspólnicy s.c. Elżbieta Kulesza - Tuzinek
ul. Warsztatowa 11C
Warszawaw
04-803
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Kancelaria Adwokacko - Radcowska Tuzinek i Wspólnicy s.c. Paweł Tuzinek
ul. Warsztatowa 11C
Warszawa
04-803
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 95 934.96 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/260/3/2018
Część nr: 2
Nazwa:
Obsługa prawna w zakresie ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa i Ustawy o
Kształtowaniu Ustroju Rolnego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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:
1. 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 Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ww. ustawy;
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2018

