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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76682-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi pomiarowe
2019/S 034-076682
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
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.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 adresem podanym powyżej
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
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:
Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących we władaniu KOWR OT Olsztyn na terenie
woj. warmińsko-mazurskiego

II.1.2)

Główny kod CPV
71355000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących we władaniu
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie województwa warmińskomazurskiego. Kod CPV: 71355000-1; 71330000-0; 71354000-4.
2. Zamówienie będzie udzielane w częściach w odrębnych postępowaniach, które wszczynane będą w miarę
potrzeb Zamawiającego.
3. Zamówienie obejmuje powiaty: bartoszycki, lidzbarski, olsztyński i Miasto Olsztyn, działdowski, nidzicki i
szczycieński, iławski, ostródzki i nowomiejski, kętrzyński, mrągowski i węgorzewski, braniewski, elbląski i Miasto
Elbląg, giżycki, węgorzewski, gołdapski, olecki, ełcki, piski.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji II pkt 2.4)

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 PLN

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
71330000
71354000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie obejmuje teren woj. warmińsko-mazurskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykaz usług geodezyjnych, będących przedmiotem zamówienia wraz z ich opisem:
1. Wydzielenie działki z nieruchomości
Wydzielenie działki z nieruchomości (w tym połączenie działek niezbędnych do dokonania podziału) wraz ze
wznowieniem, ustaleniem lub rozgraniczeniem znaków granicznych oraz stabilizacją punktów granicznych w
trybie ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) i ustawy z
dnia 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.), opracowanie koncepcji wstępnego projektu
podziału zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 roku w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663) z uwzględnieniem aktualnych
zasięgów użytków gruntowych oraz sporządzenie niezbędnych wykazów synchronizacyjnych do sprostowania
Księgi Wieczystej dla dzielonej działki.
2. Weryfikacja danych ewidencyjnych użytków rolnych
Weryfikacja danych ewidencyjnych polegająca na porównaniu mapy z terenem nieruchomości, pomiarze i
rozliczeniu użytków wskazanych przez Zamawiającego w celu aktualizacji mapy ewidencyjnej w przypadku
zmiany zasięgu i rodzaju użytku na gruncie.
3. Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej, innych map syt.-wys., wykonanie map do celów projektowych i
planistycznych
Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej, innych map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonywanie map
do celów projektowych i planistycznych wraz z inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego na nieruchomościach,
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sporządzenie trzech sztuk odbitek mapy zasadniczej w kolorze do celów projektowych wraz z wykazem
właścicieli działek sąsiednich, odbitkę mapy ewidencyjnej.
4. Wznowienie granic z obliczeniem powierzchni i aktualizacją użytków
Wznowienie znaków granicznych wraz z aktualizacją i rozliczeniem użytków zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2016 roku poz. 1034 z późn. zm.) w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
5. Weryfikacja danych ewidencyjnych nieruchomości z zakresu treści ewidencji gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych, budynków i obiektów budowlanych w tym założenie lub aktualizacja karty budynkowej
6. Sporządzenie operatu technicznego z ustalenia sposobu użytkowania gruntów i budynków
7. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych lub wykazu synchronizacyjnego w celu wprowadzenia zmian w KW
– jednostką jest zlecona KW lub Karta
8. Badanie KW lub Kart ze sporządzeniem protokołu z badania oraz wnioskami co do dalszego postępowania
9. Przeprowadzenie i pomiar klasyfikacji gleboznawczej gruntów
10. Sporządzenie operatu z badania stanu prawnego pochodzenia nieruchomości rolnych przyjętych do Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu weryfikacji roszczeń reprywatyzacyjnych
11. Weryfikacja kameralna danych ewidencyjnych użytków W, Wp, Ws, Wsr
12. Ustalenie linii brzegowej wg ustawy Prawo wodne
13. Rozgraniczenie nieruchomości wg ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
14. Połączenie nieruchomości
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: 500 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2019
Koniec: 31/12/2019

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przewidywane kryteria oceny ofert: Cena i Termin realizacji poszczególnych zleceń cząstkowych

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
25/03/2019

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:
Nie dotyczy

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami 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:
Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii, wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 520 ze zm.)

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawarte będą w projekcie umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy 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.1.3)

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.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
25/03/2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę będzie dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz będzie stanowił załącznik do
SIWZ.

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

18/02/2019
S34
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/5

Dz.U./S S34
18/02/2019
76682-2019-PL

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

5/5

Faks: +48 224587800/ +48 224587803
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:
Terminy składania odwołań zostały opisane w Dziale VI - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986)

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:
14/02/2019
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