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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O
WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY, OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
„SPORZĄDZENIE
OPERATÓW
SZACUNKOWYCH
NA
WYCENĘ
NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH, BĘDĄCYCH W ZASOBIE ANR OT BYDGOSZCZ,
POŁOŻONYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”.
I. Zamawiający
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Bydgoszcz
Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
strona internetowa: www.anr.gov.pl
e-mail: byzampub@anr.gov.pl
godziny urzędowania: 7:30 do 15:30
faks 52 3493797 lub 52-5250830
Ogłoszenie opublikowano:
 w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 225908-2012 dnia 28.06.2012 r.
 na tablicy ogłoszeń i w siedzibie Zamawiającego ANR OT Bydgoszcz dnia 28.06.2012 r.
 na stronie internetowej: www.anr.gov.pl dnia 28.06.2012 r.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
 art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 113, poz. 759 ze zmianami )
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane.(Dz. U. Nr 226 poz. 1817)
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
(Dz. U. Nr 282, poz. 1650)

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT
Bydgoszcz,
położonych
na
terenie
województwa
kujawsko-pomorskiego,
z uwzględnieniem podziału na części – 21 zadań.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Każde zadanie stanowi osobną część, której wykonanie będzie stanowić ofertę częściową.
4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wycenę obejmującą od 1 do 4 zadań. Złożenie oferty
na więcej niż 4 zadania - części zamówienia skutkować będzie jej odrzuceniem (art. 89 ust. 1 p.
2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).
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5. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany
jest wskazać w ofercie, która części zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV-713190007 – usługi biegłych
ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Zadanie nr 1
Przedmiotem wyceny jest:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona na działce nr 335 o powierzchni 45,2300 ha, obręb
Mały Mędromierz, gmina Tuchola, powiat Tuchola. Brak na nieruchomość miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy działka położona jest w strefie funkcjonalno - przestrzennej: rolniczoosadniczej.
Zakres opracowania; 1 operat w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 2
Przedmiotem wyceny jest:
Nieruchomość rolna położona na działce nr 27/2 powierzchnia 13,3168 ha, obręb Karnkowo, gmina
Lipno, powiat lipnowski. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka stanowi teren rolny.
Nieruchomość rolna. Na nieruchomościach znajdują się zakrzaczenia, zadrzewienia oraz nieużytki
podlegające wycenie.
Zakres opracowania; 1 operat w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 3
Przedmiotem wyceny jest:
Niezabudowana nieruchomość rolna położona na działce nr 59/8 o powierzchni 74,7322 ha obręb
Duża Cerkwica gmina Kamień Krajeński. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy przyjmuje się następujące ustalenia dla działki - obszar rolniczy.
Zakres opracowania; 1 operat w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 4
Przedmiotem wyceny jest:
Niezabudowana nieruchomość rolna położona na działkach nr 1/2, 8, 10 obręb Twarda Góra gmina
Nowe i działkach nr 152, 218/1, 219, 221 Rychława gmina Nowe o powierzchni 145,9533 ha. Dla
działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjmuje się następujące ustalenia dla
działek: strefa rolniczo-osadnicza. Na nieruchomości znajdują się tereny zadrzewione o powierzchni
około 3,0 ha z drzewostanem podlegającym odrębnej wycenie.
Zakres opracowania; 1 operat w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 5
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne niezabudowane położone w:
1. działka nr 11/1 o powierzchni 35,5200 ha, obręb Pień, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat
bydgoski. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
działki
znajdują
się
w obszarze, dla których ustalono przeznaczenie o potencjalnej funkcji związanej z rekreacją i
turystyką np. pole golfowe, boiska, korty tenisowe, ośrodek jeździecki – Centrum Sportu i
Rekreacji. Nieruchomość położona w kompleksie działek rolnych, lasów, Nadwiślańskiego Parku
Krajobrazowego. Na terenie nieruchomości liczne zakrzaczenia oraz drzewa. Teren atrakcyjny
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inwestycyjnie. Zakres opracowania – operat w formie pisemnej w 2 wykonaniach oraz wersja
na nośniku elektronicznym.
2. działka nr 14 o powierzchni 41,0694 ha, obręb Pień, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat
bydgoski. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się wobszarze, dla
których ustalono przeznaczenie o potencjalnej funkcji związanej z rekreacją i turystyką np. pole
golfowe, boiska, korty tenisowe, ośrodek jeździecki – Centrum Sportu i Rekreacji. Nieruchomość
położona w kompleksie działek rolnych, lasów, Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Na
terenie nieruchomości liczne zakrzaczenia oraz drzewa. Teren atrakcyjny inwestycyjnie. Zakres
opracowania – operat w formie pisemnej w 2 wykonaniach oraz wersja na nośniku
elektronicznym.
Zakres opracowania; 2 operaty w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 6
Przedmiotem wyceny jest:
Niezabudowana nieruchomość rolna położona na działkach nr 193/4, 203, 205, 215 o powierzchni
44,7200 ha, obręb Parlinek, gmina Dąbrowa, powiat Mogilno. Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Dąbrowa,
przedmiotowe
działki
nr 193/4, 203, 205, 215 znajdują się w strefie obszaru rolniczo–osadniczego R1. Charakterystyka
nieruchomości: działki rolne niezabudowane, odrębne działki rolne nie tworzące jednolitego rozłogu,
na
działce
nr
193/4
znajduje
się
las
o
powierzchni
około
0,2500
ha,
na działce nr 215 – pojedyncze drzewa jako Lz około 0,2200 ha – teren pofałdowany.
Zakres opracowania; 1 operat w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 7
Przedmiotem wyceny jest:
Nieruchomość rolna położona na działkach nr 10/1, 11/1 o łącznej powierzchni 48,7200 ha, obręb
Wielowicz, gmina Sośno. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sośno, działki znajdują się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Charakterystyka
nieruchomości: działka nr 10/1 obręb Wielowicz zabudowana silosami betonowymi, działki
przylegające do siebie z nielicznym drzewostanem. W sporządzonym operacie należy wyodrębnić
wartość budowli ogółem.
Zakres opracowania; 1 operat w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 8
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne niezabudowane położone w:
1. działka nr 157/4 o powierzchni 17,0530 ha, obręb Radzicz, gmina Sadki, powiat Nakło nad
Notecią. Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość
oznaczona jest jako gleby stanowiące bardzo dobre i dobre użytki rolne. Na nieruchomości
występują Lz – 0,8400 ha.
2. działka nr 157/5 o powierzchni 36,0428 ha, obręb Radzicz, gmina Sadki, powiat Nakło nad
Notecią. Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość
oznaczona jest jako gleby stanowiące bardzo dobre i dobre użytki rolne. Na nieruchomości
występują Lz – 0,8400 ha.
3. działka nr 16/1 o powierzchni 39,4200 ha, obręb Drążno, gmina Mrocza, powiat Nakło nad
Notecią. Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka
ewidencyjna obejmowała grunty rolne.
Zakres opracowania; 3 operaty w dwóch wykonaniach.
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Zadanie nr 9
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne niezabudowane położone w:
1. działka nr 156 o powierzchni 1,4700 ha, obręb Dąbrówka Kujawska gmina Złotniki Kujawskie,
powiat
Inowrocław.
Brak
na
nieruchomość
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, nieruchomość określa się jako większe obszary gleb pochodzenia organicznego,
2. działka nr 157 o powierzchni 1,4900 ha, obręb Dąbrówka Kujawska gmina Złotniki Kujawskie,
powiat
Inowrocław.
Brak
na
nieruchomość
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, nieruchomość określa się jako większe obszary gleb pochodzenia organicznego,
3. działka nr 127/2 o powierzchni 2,4200 ha, obręb Bronimierz gmina Złotniki Kujawskie, powiat
Inowrocław. Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
nieruchomość określona jest jako większe obszary gleb pochodzenia organicznego,
4. działka nr 172 o powierzchni 14,2529 ha, Rojewice gmina Rojewo, powiat Inowrocław. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest
w II strefie rolniczo – leśnej na obszarze R2 -rolniczo-osadniczy,
5. działka nr 252 o powierzchni 19,0355 ha, Stara Wieś gmina Rojewo, powiat Inowrocław. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość położona
jest w II strefie rolniczo – leśnej na obszar L - leśno -turystyczny, teren przeznaczony do
zalesień. Na obszarze działki występuje LsV – 1,7540 ha,
6. działka nr 63/13 o powierzchni 0,4700 ha, Liszkowice gmina Rojewo, powiat Inowrocław. Brak
na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest
w II strefie rolniczo – leśnej na obszar L - leśno -turystyczny, teren przeznaczony do zalesień.
Zakres opracowania; 6 operatów w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 10
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości położone w obrębie Kozielec, gmina
1. działka nr 18/2
o powierzchni 0,3026
2. działka nr 18/3
o powierzchni 2,7670
3. działka nr 23/2
o powierzchni 0,3419
4. działka nr 23/3
o powierzchni 0,3252
5. działka nr 23/4
o powierzchni 5,3617
6. działka nr 52
o powierzchni 0,5500
7. działka nr 67/1
o powierzchni 2,5130
8. działka nr 74
o powierzchni 0,7000
9. działka nr 84/1
o powierzchni 2,2060
10. działka nr 100/5 o powierzchni 6,3540
11. działka nr 112/1 o powierzchni 5,1525
12. działka nr 23/1
o powierzchni 0,0912

Dobrcz, działki nr:
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu
ha będąca w użytkowaniu

wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym

Działki nie są objęte planem miejscowym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz działki przeznaczone są cele zabudowy
mieszkaniowej. Działki te znajdują się w strefie IB – obszary strefy zbocz Doliny Wisły. Zakres
opracowania: 12 operatów w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej dla każdej działki. Operaty
posłużą do naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste.
Zakres opracowania; 12 operatów w dwóch wykonaniach.
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Zadanie nr 11
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości położone w obrębie Trzęsacz, gmina Dobrcz, działki nr:
1. działka nr 3/29 o powierzchni
0,3045 ha będąca w użytkowaniu wieczystym
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

3/30
35/1
35/3
35/4
35/7
37/1
37/2
37/3
7/1
135/4
39/2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni

81,7036
0,0421
0,0677
0,0057
40,4254
0,0141
0,0266
14,4562
32,2342
12,5687
7,2051

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu

wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym

Działki nie są objęte planem miejscowym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz działka nr 135/4 znajduje się w strefie IA – obszar
dna doliny Wisły, natomiast działka nr 35/1 znajduje się w strefie IB – obszar strefy zboczowej
Doliny Wisły. Pozostałe w/w działki znajdują się w strefie II- strefa rolniczo – osadnicza wschodnia,
w kompleks gleb chronionych dla rolnictwa. Zakres opracowania: 12 operatów w dwóch
egzemplarzach w formie pisemnej dla każdej działki. Operaty posłużą do naliczenia opłaty za
użytkowanie wieczyste.
Zakres opracowania; 12 operatów w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 12
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości położone w obrębie Trzemiętowo, gmina Sicienko, działki nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

32/18
32/19
32/20
35/3
32/5
32/10
32/12
32/14
32/15
32/9
32/11
32/13
32/16
32/17

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni

0,6668
0,5293
1,2323
17,8188
6,4089
0,1627
0,1761
0,1626
0,1599
0,1777
0,1539
0,1545
0,1689
0,1555

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca
będąca

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu
użytkowaniu

wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym
wieczystym

Działki są objęte planem miejscowym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko działki nr 32/9, nr 32/10 wchodzą w skład terenu
funkcjonalnego o symbolu C 4 MN/U i przeznaczone są jako teren budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego z dopuszczeniem usług. Działki nr 32/11, nr 32/12, nr 32/13, nr 32/14, nr 32/15,
nr 32/16 i nr 32/17 o symbolu C 5 MN I 6 MN przeznaczone są na tereny budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka nr 32/18 i nr 32/19 o symbolu C 1 R przeznaczone są
jako teren rolny bez prawa zabudowy. Działki nr 35/3 i nr 35/3 wchodzą w skład terenu
funkcjonalnego „B” przeznaczonego na cele budownictwa jednorodzinnego, usług, ciągów
komunikacyjnych oraz infrastrukturę techniczną. Natomiast działka nr 32/20 leży na terenie nie
objętym aktualnym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres opracowania: 14
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operatów w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej dla każdej działki odrębnie. Operaty posłużą
do naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste.
Zakres opracowania; 14 operatów w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 13
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości położone w obrębie Wierzchucinek, gmina Sicienko, działki nr:
1. działka nr 57/3 o powierzchni 3,5752 ha będąca w użytkowaniu wieczystym
2. działka nr 57/4 o powierzchni 0,9348 ha będąca w użytkowaniu wieczystym
3. działka nr 57/6 o powierzchni 2,0803 ha będąca w użytkowaniu wieczystym
4. działka nr 57/7 o powierzchni 0,4316 ha będąca w użytkowaniu wieczystym
5. działka nr 57/15 o powierzchni 1,5546 ha będąca w użytkowaniu wieczystym
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko,
działki wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem P25 UT – na cele rekreacji i sportu. Działki
nr 57/4, nr 57/6, nr 57/7 leżące w miejscowości Wierzchucinek znajdują się na terenie
nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Operaty posłużą do
naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste.
Nieruchomość położona w obrębie Murucin, gmina Sicienko, działka nr:
1. działka nr 163 o powierzchni 5,0300 ha będąca w użytkowaniu wieczystym.
Działka nie jest objęta planem miejscowym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko działka nr 163 znajduje się na terenie obszarów
funkcjonalnych C o symbolu 2 jako tereny rolne objęte krajobrazem chronionym rynny jezior
byszewskich. Operat posłuży do naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste.
Nieruchomości położone w obrębie Gliszcz, gmina Sicienko, działka nr:
1. działka nr 47/2 o powierzchni 6,0489 ha będąca w użytkowaniu wieczystym.
Działka nr 47/2 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sicienko, znajduje się na terenie obszarów funkcjonalnych oznaczonych jednostką „C” o symbolu 2
jako
tereny
rolne
objęte
krajobrazem
chronionym
rynny
jezior
byszewskich.
Operat posłuży do naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
2. działka nr 45/131 o powierzchni 0,1411 ha będąca w użytkowaniu wieczystym
Zakres opracowania; 8 operatów w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 14
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne niezabudowane położone w:
1. działka nr 461 o powierzchni 0,5905 ha, obręb Barcin, gmina Barcin, powiat Żnin. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium znajduje
się w strefie A w jednostce A4 – zawarta między ul. Marchlewskiego na płn., a rzeką Notecią na
płd. Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług, rzemiosła i składów,
2. działka nr 318 o powierzchni 0,1452 ha, obręb Barcin, gmina Barcin, powiat Żnin. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium znajduje
się w strefie C1 i C2 – dolina Noteci, dla której wyznacza się lokalny ciąg ekologiczny dla miasta z
pełną ochroną przed zainwestowaniem kubaturowym,
3. działka nr 93/11 o powierzchni 0,5591 ha, obręb Cerekwica, gmina Żnin, powiat Żnin. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium leży na
terenie wysokiej i bardzo wysokiej przydatności rolniczej,
4. działka nr 93/12 i 93/13 o powierzchni 0,6515 ha, obręb Cerekwica, gmina Żnin, powiat Żnin.
Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
leżą na terenie wysokiej i bardzo wysokiej przydatności rolniczej,
5. działka nr 241 o powierzchni 0,1300 ha, obręb Sarbinowo, gmina Żnin, powiat Żnin. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium leży na
terenie wysokiej i bardzo wysokiej przydatności rolniczej,
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6. działka nr 104 o powierzchni 6,9700 ha, obręb Recz, gmina Rogowo, powiat Żnin. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium obszar
rolniczo-osadniczy,
7. działka nr 130/4 o powierzchni 0,3900 ha, obręb Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn, powiat Żnin.
Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
obszar dominująco wskazany do pełnienia funkcji mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami
oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych, uzupełniająco wskazany do pełnienia funkcji
rolniczej z ochroną przyrody i działalności rekreacyjno-wypoczynkowej,
8. działka nr 300/5 o powierzchni 0,1500 ha, obręb Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn, powiat
Żnin. Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W
studium obszar dominująco wskazany do pełnienia funkcji mieszkaniowej z towarzyszącymi
usługami oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych, uzupełniająco wskazany do pełnienia
funkcji rolniczej z ochroną przyrody i działalności rekreacyjno-wypoczynkowej,
9. działka nr 219/7 o powierzchni 10,7053 ha, obręb Ostatkowo, gmina Łabiszyn, powiat Żnin.
Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
obszar wskazany do pełnienia funkcji rolniczo-osadniczych,
10. działka nr 221 o powierzchni 1,0200 ha, obręb Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn, powiat Żnin.
Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
obszar dominująco wskazany do pełnienia funkcji mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami
oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych, uzupełniająco wskazany do pełnienia funkcji
rolniczej z ochroną przyrody i działalności rekreacyjno-wypoczynkowej,
11. działka nr 21 o powierzchni 1,0600 ha, obręb Dochanowo, gmina Żnin, powiat Żnin. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość leży na terenie
rolniczym dopuszczonym do zalesienia,
12. działka nr 55/9 o powierzchni 4,0575 ha, obręb Dochanowo, gmina Żnin, powiat Żnin. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość leży na terenie
rolniczym dopuszczonym do zalesienia,
13. działka nr 141 i 146 o powierzchni 28,5300 ha, obręb Skórki, gmina Rogowo, powiat Żnin. Brak
na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
obszar rolniczo-rekreacyjny,
14. działka nr 28 o powierzchni 0,0900 ha, obręb Ludzisko, gmina Janikowo, powiat Inowrocław.
Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
strefa R1 – obszar intensywnej produkcji rolniczej. Tereny zainwestowane (teren po byłej
kolejce wąskotorowej),
15. działka nr 72 o powierzchni 0,7900 ha, obręb Pturek, gmina Barcin, powiat Żnin. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się
w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej R4 - strefa rolnictwa niskoprodukcyjnego z
wielofunkcyjnym rozwojem wsi, w której zaleca się zmianę z funkcji rolniczej na
wielofunkcyjność - wprowadzenie usług, rzemiosła lub innych form lokalnej przedsiębiorczości.
Zakres opracowania; 15 operatów w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 15
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne niezabudowane położone w:
1. działka 1313 o powierzchni 0,0407 ha obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Działka nie jest
objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest na obszarze
funkcjonalno- przestrzennym: wielofunkcyjnym,
2. działka 405/1 o powierzchni 10,2700 ha, obręb Przymuszewo, gmina Kęsowo, powiat Tuchola.
Brak na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka widnieje jako
jednostka B7 – gospodarka rolna,
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3. działka 1014/2 o powierzchni 1,3100 ha obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Działka nie jest
objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania gminy Tuchola działka położona jest w strefie funkcjonalno –
przestrzennej rolniczo – osadniczej, na obszarze funkcjonalno – przestrzennym rolniczo
osadniczym o potencjalnej koncentracji procesów rozwojowych,
4. działka nr 85/6 o powierzchni 1,6400 ha, obręb Wysoka, gmina Cekcyn, powiat Tuchola. Brak na
nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest
do rolniczego użytkowania,
5. działka nr 85/26 o powierzchni 2,6130 ha, obręb Wysoka, gmina Cekcyn, powiat Tuchola. Brak
na nieruchomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest
do rolniczego użytkowania.
Zakres opracowania; 5 operatów w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 16
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne i nierolne położone w:
1. działka nr 134 o powierzchni 11,0600 ha, obręb Skąpe, gmina Chełmża, powiat toruński. Brak
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w strefie funkcjonalno
przestrzennej o symbolu OR – osadniczo rolniczej. Nieruchomość rolna, kształt regularny,
położona w strefie upraw polowych.
2. działka nr 71/7 o powierzchni 6,8200 ha, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, powiat
chełmiński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest
w strefie osadniczo rolniczej A. Nieruchomość rolna, kształt regularny, położona w strefie upraw
polowych.
3. działka nr 73/7 o powierzchni 6,4500 ha, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, powiat
chełmiński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest
w strefie osadniczo rolniczej A. Nieruchomość rolna, kształt nieregularny, położona w strefie
upraw polowych.
4. działka nr 38/2 o powierzchni 17,5800 ha, obręb Firlus, gmina Papowo Biskupie, powiat
chełmiński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest
w strefie osadniczo rolniczej A. Nieruchomość rolna, kształt regularny, położona w strefie upraw
polowych.
5. działka nr 44/9 o powierzchni 9,2500 ha, obręb Firlus, gmina Papowo Biskupie, powiat
chełmiński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest
w strefie osadniczo rolniczej A. Nieruchomość rolna, kształt regularny, położona w strefie upraw
polowych.
6. działka nr 111/1 o powierzchni 5,1200 ha, obręb Nowy Dwór Królewski, gmina Papowo Biskupie,
powiat chełmiński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w
strefie osadniczo rolniczej A. Nieruchomość rolna, kształt regularny, położona w strefie upraw
polowych.
7. działka nr 115/1 o powierzchni 6,4000 ha, obręb Nowy Dwór Królewski, gmina Papowo Biskupie,
powiat chełmiński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w
strefie osadniczo rolniczej A. Nieruchomość rolna, kształt regularny, położona w strefie upraw
polowych.
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8. działki nr 409, 413/3, 517/2, 200/4 o powierzchni 19,4700 ha, obręb Kiełpiny (409, 413/3) oraz
Osówka (517/2, 200/4), gmina Czernikowo, powiat toruński. Brak planu zagospodarowania
przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy działka przeznaczona pod tereny rolne. Nieruchomość rolna, kształt
nieregularny, położona w strefie upraw polowych.
9. działka nr 525/3, 543/2, 542, 244/9 o powierzchni 4,6074 ha, obręb Osówka, gmina
Czernikowo, powiat toruński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka
przeznaczona pod tereny rolne. Nieruchomość rolna, kształt nieregularny, położona w strefie
upraw polowych.
10. działki nr 139/1, 142, 81/2, 183/1, 200/5 o powierzchni 20,4000 ha, obręb Czernikowo (139/1,
142, 81/2) oraz Osówka (183/1, 200/5), gmina Czernikowo, powiat toruński. Brak planu
zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona pod tereny rolne. Nieruchomość
rolna, kształt nieregularny, położona w strefie upraw polowych.
11. działka nr 143 o powierzchni 1,1900 ha, obręb Czernikowo, gmina Czernikowo, powiat toruński.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona
częściowo pod tereny rolne i częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
jednorodzinnej. Nieruchomość nierolna.
12. działka nr 349/2 o powierzchni 0,9100 ha, obręb Czernikówko, gmina Czernikowo, powiat
toruński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona pod
tereny rolne. Nieruchomość rolna, kształt nieregularny, położona w strefie upraw polowych.
13. działka nr 192/2 o powierzchni 0,1400 ha, obręb Osówka, gmina Czernikowo, powiat toruński.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona pod tereny rolne.
Nieruchomość rolna, kształt nieregularny, położona w strefie upraw polowych.
Zakres opracowania; 13 operatów w dwóch wykonaniach.

Zadanie nr 17
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne położone w:
1. działki nr 28 i 30 o powierzchni 19,5400 ha położona w obrębie Sielec, gmina Janikowo, powiat
Inowrocławski. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działki stanowią obszar
produkcji rolniczej,
2. działka nr 40/26 o powierzchni 0,2359 ha położona w obrębie Węgierce, gmina Pakość, powiat
Inowrocławski. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka oznaczona jest jako
rolniczo-osadnicza.
Zakres opracowania; 2 operaty w dwóch wykonaniach.

Zadanie nr 18
Przedmiotem wyceny jest:
Niezabudowana nieruchomość rolna położona na działkach nr 175, 181/1, 181/2, 184 o powierzchni
łącznej 59,43 ha, obręb Pigża, gmina Łubianka, powiat toruński. Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: obszary o wysokiej przydatności rolniczej
podlegające ochronie przed przeznaczeniem na cele nierolne. W części przeznaczenie pod
zalesienie. Zakres opracowania: operat w formie pisemnej i elektronicznej.
Zakres opracowania; 1 operat w dwóch wykonaniach.
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Zadanie nr 19
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne i nierolne położone w:
1. działki nr 116/3, 118/4 o ogólnej powierzchni 4,1400 ha, obręb Klamry, gmina Chełmno, powiat
chełmiński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki położone są w IV
przestrzennej jednostce strukturalnej – rolniczo-ekologicznej. Nieruchomość rolna, kształt
regularny, część zadrzewiona i zakrzewiona, położona w strefie upraw polowych,
2. działka nr 116/4 o powierzchni 0,5500 ha, obręb Klamry, gmina Chełmno, powiat chełmiński.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w II przestrzennej
jednostce strukturalnej osadniczo-ekologicznej. Nieruchomość nierolna, kształt regularny,
nieliczne zadrzewienia i zakrzewienia, położona w strefie upraw polowych i lasów,
3. działka nr 116/5 o powierzchni 0,6300 ha, obręb Klamry, gmina Chełmno, powiat chełmiński.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w II przestrzennej
jednostce strukturalnej osadniczo-ekologicznej. Nieruchomość nierolna, kształt regularny,
nieliczne zadrzewienia i zakrzewienia, położona w strefie upraw polowych i lasów,
4. działka nr 117/2 o powierzchni 0,6600 ha, obręb Klamry, gmina Chełmno, powiat chełmiński.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w II przestrzennej
jednostce strukturalnej osadniczo-ekologicznej. Nieruchomość nierolna, kształt regularny,
obecnie grunty orne, położona w strefie upraw polowych i zabudowy siedliskowej, w sąsiedztwie
działki budowlane.
5. działka nr 119/1 o powierzchni 0,7800 ha, obręb Klamry, gmina Chełmno, powiat chełmiński.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w II przestrzennej
jednostce strukturalnej osadniczo-ekologicznej. Nieruchomość nierolna, kształt regularny,
obecnie grunty orne, położona w strefie upraw polowych i zabudowy siedliskowej, w sąsiedztwie
działki budowlane.
6. działki nr 94/3, 94/6 o ogólnej powierzchni 0,2000 ha, obręb Kolno, gmina Chełmno, powiat
chełmiński. Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki położone są
w II przestrzennej jednostce strukturalnej osadniczo-ekologicznej. Nieruchomość nierolna,
kształt regularny, obecnie grunty orne, położona w strefie zabudowy siedliskowej, w sąsiedztwie
lasu. Nie mają dostępu do drogi publicznej.
7. działka nr 94/4 o powierzchni 0,2864 ha, obręb Kolno, gmina Chełmno, powiat chełmiński. Brak
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy działki położone są w II przestrzennej jednostce
strukturalnej osadniczo-ekologicznej. Nieruchomość nierolna, kształt regularny, obecnie grunty
orne, położona w strefie zabudowy siedliskowej, w sąsiedztwie lasu. Nie ma bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej przez działkę 94/12 –własność Skarbu
Państwa i działkę 92/1 własność prywatna.
8. działka nr 94/13 o powierzchni 0,1638 ha, obręb Kolno, gmina Chełmno, powiat chełmiński.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki położona jest w II przestrzennej
jednostce strukturalnej osadniczo-ekologicznej. Nieruchomość nierolna, kształt regularny,
obecnie grunty orne, położona w strefie zabudowy siedliskowej, w sąsiedztwie lasu. Nie ma
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej przez działkę 94/12 –
własność Skarbu Państwa i działkę 92/1 własność prywatna.
9. działka nr 854/4 o powierzchni 0,5009 ha, obręb Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest pod „grunty rolne
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o najwyższej przydatności rolniczej”. Nieruchomość nierolna, kształt regularny, obecnie
utwardzona płytami betonowymi, do 2012 r. użytkowana jako skład węgla, na działce
posadowiony budynek – magazyn lekkiej konstrukcji z blachy falistej. Położona w strefie
działalności gospodarczej, przy trasie Chełmno-Bydgoszcz. W trakcie rozpatrywania wniosku o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Zakres opracowania; 9 operatów w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 20
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości rolne niezabudowane położone w:
1. działki nr 17/2 i 136 powierzchni 20,2387 ha, obręb Słupy, gmina Szubin, powiat nakielski.
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak. Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, działki znajdują się w strefie funkcjonalnoprzestrzennej oznaczonej nr „V” obejmującej między innymi sołectwo Słupy, wiodącym
kierunkiem rozwoju funkcjonalno – przestrzennego sołectwa jest gospodarka rolna.
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w kompleksie działek rolnych z dostępem do
drogi. Zakres opracowania – operat w formie pisemnej + wersja na nośniku elektronicznym,
2. działki nr 123/1 i 122/3 powierzchni 8,0600 ha, obręb Słupy, gmina Szubin, powiat nakielski.
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak. Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, działki znajdują się w strefie funkcjonalnoprzestrzennej oznaczonej nr „V” obejmującej między innymi sołectwo Słupy, wiodącym
kierunkiem rozwoju funkcjonalno – przestrzennego sołectwa jest gospodarka rolna.
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w kompleksie działek rolnych z dostępem do
drogi. Zakres opracowania –operat w formie pisemnej + wersja na nośniku elektronicznym.
Zakres opracowania; 2 operaty w dwóch wykonaniach.
Zadanie nr 21
Przedmiotem wyceny są:
Nieruchomości niezabudowane położone w:
1. działka 34/5 o powierzchni 0,6440 ha położona w obrębie Cymbark, gmina Wąbrzeźno. Brak
planu miejscowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy działka położona jest na obszarze predysponowanym do rozwoju wielofunkcyjnego,
2. działka 34/12 o powierzchni 0,0582 ha położona w obrębie Cymbark, gmina Wąbrzeźno. Brak
planu miejscowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy działka położona jest na obszarze predysponowanym do rozwoju wielofunkcyjnego,
3. działka 34/13 o powierzchni 0,0830 ha położona w obrębie Cymbark, gmina Wąbrzeźno. Brak
planu miejscowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy działka położona jest na obszarze predysponowanym do rozwoju wielofunkcyjnego,
4. działka 380 o powierzchni 0,0500 ha położona w obrębie Czystochleb, gmina Wąbrzeźno. Brak
planu miejscowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy działka położona jest na terenach pozostałych do rozwoju wielofunkcyjnego,
5. działka 101/8 o powierzchni 0,6247 ha położona w obrębie Wałycz, gmina Wąbrzeźno. Brak
planu miejscowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wąbrzeźno działka położona jest na obszarze istniejącej zwartej zabudowy
z dopuszczeniem zabudowy uzupełniającej, przekształceń i rehabilitacji.
Zakres opracowania; 5 operatów w dwóch wykonaniach.
IV. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
V. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
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VI. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
VII. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
VIII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni liczone od dnia podpisania umowy
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
Warunki udziału:
W przetargu mogą wziąć udział tylko ci Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 przywołanej ustawy dotyczące:


posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca winien wykazać, że
wykonał w okresie ostatnich 3 lat minimum 5 operatów szacunkowych, określających wartość
szacunkową nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług wraz
z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, potwierdzającego spełnienie niniejszego
warunku tj. wykonania minimum 5 operatów określających wartość szacunkową nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych – wg formuły spełnia/ nie spełnia.
W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do
wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, ocena spełniania tego warunku
realizowana będzie również w oparciu o pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia


dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

w odniesieniu do osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca winien wykazać, że
dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia
rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, zgodnie
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zmianami)
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz na podstawie załączonego do oferty wykazu osób przewidzianych do realizacji
niniejszego zamówienia jak również na podstawie oświadczenia o posiadanych przez minimum
jedną osobę, wskazaną w wykazie, uprawnieniach rzeczoznawcy majątkowego wraz z informacją, że
osoba ta jest ubezpieczona z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy - wg formuły spełnia/nie
spełnia.
W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, ocena spełniania tego warunku
realizowana będzie również w oparciu o pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia
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w odniesieniu do potencjału technicznego:
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wg formuły spełnia, nie spełnia.
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca winien być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej
z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia.
2. oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz na podstawie załączonych dokumentów, wymienionych w pkt. X
niniejszej specyfikacji.
W przypadku, kiedy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma
art. 23 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że każdy z Wykonawców
powinien samodzielnie spełniać warunek określony w art. 24.1. ustawy Prawo zamówień
publicznych. Pozostałe warunki Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
spełniać łącznie.
X. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia:
X.1 W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga załączenia do oferty niżej wymienionych dokumentów:
1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych – zał. nr 3,
2. wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem zakresu
usługi, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te
usługi zostały wykonane należycie( referencje, faktury itp.) – zał. nr 5. Wykaz musi
potwierdzać wykonanie, wymaganych przez Zamawiającego, min. 5 operatów, związanych z
określeniem wartości szacunkowej nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
(w wykazie należy zaznaczyć, które osoby posiadają wymagane przez zamawiającego
uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego) – zał nr 6. Wykaz ten winien potwierdzać
dysponowanie min. jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia,
4. oświadczenie o posiadaniu, przez minimum jedną osobę wymienioną w „wykazie osób”,
uprawnień rzeczoznawcy majątkowego oraz opłaconej polisy z tytułu wykonywania zawodu
rzeczoznawcy - zał. nr 7,
5. w przypadku gdy, Wykonawca wykazując spełnienie warunku dotyczącego wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26.ust. 2b ustawy
Pzp, zobowiązany jest oprócz wymaganych w punkcie 1-4 dokumentów dodatkowo
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie on dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. – zał. nr 8 (wykaz usług) i zał. nr 9 do SIWZ (osoby zdolne do
realizacji zamówienia),
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X.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty:
1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 4.
W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z nich składa oświadczenie
osobno.
W przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej w ofercie musi być zamieszczone
pełnomocnictwo z określeniem zakresu umocowania do reprezentowania wykonawców,
ubiegających się wspólnie o zamówienie lub umowa, jeżeli takie pełnomocnictwo wynika z umowy
konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. X.2.1.
Powyższe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 przywołanego wyżej rozporządzenia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być przekazane Zamawiającemu fax-em
lub pisemnie, skierowane na adres:
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
faks: 52-349-37-97

2. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 38.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.anr.gov.pl

4. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na
stronie internetowej www.anr.gov.pl

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieści informację na stronie internetowej
www.anr.gov.pl

6. Jeśli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia doprowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych i jeśli to będzie konieczne - przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści informację
na stronie internetowej www.anr.gov.pl

7. Oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia oraz uzupełnienia dokumentów, do których Wykonawca
zostanie wezwany na mocy art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może
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przesłać do Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną na adres byzampub@anr.gov.pl –
w formie skanów, z jednoczesnym niezwłocznym przesłaniem oryginałów za pośrednictwem
poczty lub osobistym dostarczeniem do Zamawiającego. Termin otrzymania faksu lub
dokumentów drogą elektroniczną uznany zostanie przez Zamawiającego za moment złożenia
uzupełnień, przy czym warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana za najkorzystniejszą, będzie dostarczenie do Zamawiającego uzupełnień -jeśli takowe
będą- w formie oryginałów.

8. Zawiadomienia i informacje Zamawiający przekazuje Wykonawcom faksem lub drogą
elektroniczną.
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach formalnych:
Ryszard Kołodziejczyk
Magdalena Balicka
w sprawach merytorycznych
Marek Drzewiecki
Dariusz Zwolenkiewicz
XIII. Wadium
Ustala się wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 10,00 zł
Zadanie nr 2 10,00 zł
Zadanie nr 3 30,00 zł
Zadanie nr 4 45,00 zł
Zadanie nr 5 60,00 zł
Zadanie nr 6 75,00 zł
Zadanie nr 7 45,00 zł
Zadanie nr 8 20,00 zł
Zadanie nr 9 35,00 zł
Zadanie nr 10 70,00 zł
Zadanie nr 11 70,00 zł
Zadanie nr 12 85,00 zł
Zadanie nr 1350,00 zł
Zadanie nr 1490,00 zł
Zadanie nr 1530,00 zł
Zadanie nr 16 - 110,00 zł
Zadanie nr 17 20,00 zł
Zadanie nr 18 30,00 zł
Zadanie nr 19 40,00 zł
Zadanie nr 2010,00 zł
Zadanie nr 2120,00 zł
Wykonawca wnosi wadium:
 w pieniądzu, sposób przekazania:
na konto Zamawiającego – BGK Toruń nr 94 1130 1075 0002 6130 9720 0002
z dopiskiem: wadium na zadanie nr … w postępowaniu nr BY.SO.016.11.3.2012.MB
(zaleca się, aby wadium na każde zadanie wniesione było osobnym przelewem
w przypadku gdy wadium zostanie wpłacone w całości (jednym przelewem) na kilka
zadań i suma wpłaconego w ten sposób wadium nie będzie zgodna z sumą wadium
wymaganego na te zadania przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie
samodzielnie analizował, na które zadanie wadium zostało wpłacone a na które nie,
tylko w myśl art. 24.2.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczy Wykonawcę
z postępowania.)
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Zamawiającego.
 lub w jednej z poniżej podanych form:
1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2) w gwarancjach bankowych,
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3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami)
Sposób przekazania:
do siedziby Zamawiającego pokój 115 przed upływem terminu składania ofert. Dokument
w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Gwarancje bankowe i poręczenia powinny być załączone do oferty w odrębnej kopercie
i opisane, umożliwiając odesłanie ich, zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający zaleca aby kopia tych dokumentów była wpięta w ofercie.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
-

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

-

Wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana

XIV. Opis przygotowania oferty
I. Przygotowanie oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, zawierającą
jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
zaleca się dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne.
6. Zaleca się, aby do oferty załączyć dokumenty stwierdzające uprawnienia osób
podpisujących ofertę.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta),
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację.
II. Oferta powinna być przygotowana wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do
SIWZ i zawierać co najmniej:
 datę sporządzenia,
 pełną nazwę oferenta wraz z adresem, nr telefonu, nr faks-u, adresem e –mailowym,
 numer REGON i NIP,
 cenę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT),
 inne warunki realizacji zamówienia (warunki płatności, gwarancja),
a ponadto:
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dokumenty i oświadczenia wymagane w p. X SIWZ (kopie dokumentów
poświadczone za zgodność z oryginałem),
zaleca się, aby Wykonawca, załączył do oferty:
 dokumenty stwierdzające uprawnienia osób, podpisujących ofertę,
 pełnomocnictwo osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.


muszą

być

III. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1. oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /
partnera wiodącego,
2. do oferty należy dołączyć upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera
wiodącego podpisane przez wszystkich upoważnionych przedstawicieli / każdego z partnerów,
3. przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w
imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji
kontraktu - do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie,
4. po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy
składający ofertę wspólną zobowiązani są do przedłożenia kopii umowy lub innego dokumentu,
potwierdzającego zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej itp., podpisanego przez wszystkich
partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązań
IV. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:
Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz Pokój nr 115
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres:
Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
3. Oznakowane następująco:
Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości - SIWZ BY.SO.016.11.3.2012.MB
4. Szczególny opis sposobu opakowania: opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96.3 ustawy Prawo zamówień
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
przedsiębiorca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W przypadku
braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 roku (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA
OFERTY”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu
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oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

i po

stwierdzeniu

poprawności

procedury

9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą natomiast już
otwierane.
UWAGA!
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.
3 zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w:
Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
pokój 115
do dnia 09.07.2012 r. do godz. 900
Oferty złożone po terminie, będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, zgodnie z art. 84.2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Miejsce otwarcia ofert:
Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
sala konferencyjna na parterze
dnia 09.07.2012 r. godz. 930
3. Sesja otwarcia ofert
 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
XVI. Termin związania ofertą


Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj.
do dnia 08.08.2012 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.



Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz
zawierać należny podatek VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty tj. okres związania ofertą.
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Zamówienie rozliczane będzie w formie ryczałtu (zgodnie z art. 632 & 1 K.c. jeżeli strony
umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac).

XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XIX. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jednego kryterium – cena –100%
2. Wynik


Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą. Oferty zostaną sklasyfikowane na
podstawie ceny oferty (od najniższej do najwyższej).



Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.



Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
fakt, iż w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas, zgodnie z art.
91.5 ustawy Prawo zamówień publicznych wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu - jeśli nie załączył takich dokumentów do
oferty:
 dokumenty stwierdzające uprawnienia osób do reprezentowania firmy,
 kserokopie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego dla osoby wskazanej w wykazie oraz
poświadczenie opłaconej polisy z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 w przypadku korzystania z usług podwykonawców kserokopie umowy z podwykonawcą,
zawierającą klauzulę nt. cesji wierzytelności na podwykonawcę która zostanie uruchomiona
przez Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z płatności wobec
podwykonawcy
 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do przedłożenia kopii umowy lub
innego dokumentu, potwierdzającego zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej itp.,
podpisanego przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa,
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

2.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do
zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.

3.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta Zamawiający zgodnie z art.
94. ust. 2.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę przed upływem
terminu wskazanego w pkt. XX. 2.

4.

W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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XXII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w projekcie
umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnych zmian w umowie w zakresie przedłużenia
terminu wykonania zamówienia, tylko i wyłącznie w przypadku:
 wystąpienia okoliczności siły wyższej np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne typu pożar, zalanie, powódź, warunki atmosferyczne itp., uniemożliwiających
terminową realizację przedmiotowych zadań,
 z powodu działań osób trzecich, uniemożliwiających terminowe wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. przedłużające się procedury
administracyjne.
O wystąpieniu powyższych okoliczności Wykonawca powinien bezzwłocznie poinformować,
w formie pisemnej, Zamawiającego i udokumentować fakt, ich wystąpienia.
XXIII. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim Wykonawcom, 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.
2. Przed terminem do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują organizacjom wpisanym na listę , o której mowa
w art. 154.5 przywołanej ustawy.
Odwołanie
1. Zgodnie z art. 180.2.ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje odwołanie
wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą
elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Na czynności, do których jest zobowiązany Zamawiający, na które nie przysługuje odwołanie,
Wykonawca, zgodnie z art. 181 ustawy Pzp, może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania, poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy, podjętej przez niego
czynności lub zaniechaniu czynności do której jest ustawowo zobligowany. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych
XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi faksem
lub drogą e-mailową Wykonawców, którzy złożyli oferty o:


wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy firm lub imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom – informacja to zostanie również
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zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.anr.gov.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,



Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,



terminie, po którego upływie, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po zawarciu umowy w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamieści
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
internetowej: www.anr.gov.pl.
XV. Postanowienia końcowe
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia
się od chwili ich otwarcia.
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego
postępowania
z
wyjątkiem
dokumentów,
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów
lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający udostępnia
wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku i zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.
XXVI. Załączniki
Załączniki do specyfikacji:
1. formularz ofertowy,
2. projekt umowy,
3. oświadczenie z art. 22,
4. oświadczenie z art. 24.1,
5. wykaz wykonanych usług
6. wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,
7. oświadczenie o posiadaniu przez wymienione osoby wymaganych uprawnień,
8. oświadczenie innych podmiotów o zgodzie na powołanie się na doświadczenie
9. oświadczenie innych podmiotów o udostępnieniu osób,
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Dyrektor Oddziału
Edyta Zakrzewska
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