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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Tylna 9

Miejscowość:  Łask Kod pocztowy:  98-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Tel.: +48 436755143

Osoba do kontaktów:  Jadwiga Dejnarowicz

E-mail:  mpwik@mpwik-lask.pl Faks:  +48 436753695

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://mpwik-lask.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)
Spółka z o.o.

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 27

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  12

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Łask

Kod NUTS:  PL114

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” jest
zaprojektowanie całości rozwiązań dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków
oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” wraz z wykonaniem pełnozakresowej i
pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
Łask” został podzielony na trzy części / zadania:
- Zadanie 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku
- Zadanie 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz
budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z
eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna
- Zadanie 3: Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą
bezwykopową.
Dokumentacja projektowa musi być opracowana odrębnie dla każdej z trzech wyżej opisanych części /
zadań. Dla każdego z tych zadań Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania odrębnego prawomocnego
pozwolenia na budowę.
W ramach realizacji dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany
będzie w szczególności do opracowania i wykonania dla poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia
inwestycyjnego:
a) uzyskanie / wykonanie map do celów projektowych,
b) uzyskania wypisów z rejestru gruntów oraz wykazu właścicieli gruntów,
c) uzyskania zgód właścicieli nieruchomości,
d) wykonania projektów budowlanych dla poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego, które
zgodnie z prawem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
e) wykonania projektów wykonawczych dla wszystkich części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego objętych
Zamówieniem,
f) wykonania projektów specjalistycznych, których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie
projektowania,
g) wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
h) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
i) wykonania Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dla poszczególnych części / zadań
przedsięwzięcia inwestycyjnego
j) dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień (branżowych i innych) potrzebnych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności:
• dokonanie uzgodnień w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
• uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeśli będzie konieczna,
• uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę,
k) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robot budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej
przez siebie dokumentacji. Nadzór autorski obejmować będzie do 20 pobytów na budowie.
Ogólna charakterystyka poszczególnych części / zadań wchodzących w zakres projekt pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”:
Zadanie 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku
Przewidywany zakres prac w ramach Zadania 1:
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku z przepustowości Qśr.d = 6 000 m3/d do
przepustowości Qśr.d = 10 000 m3/d w zakresie:
- części technologicznej (w tym dobudowa trzeciego ciągu technologicznego),
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- zagospodarowania terenu,
- części konstrukcyjno – budowlanej,
- części energetycznej i AKPiA,
- instalacji ogólnobudowlanych.
- Modernizacja części technologicznej umożliwiająca oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami
określonymi w Art. 5(2) i 5(3) Dyrektywy 91/271 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24
lipca 2006 r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r. poz. 984), tj.:
- BZT5 - ≤ 15,0 g/m3 lub 90 % redukcji,
- ChZT - ≤ 125,0 g/m3 lub 75 % redukcji,
- Zawiesina - ≤ 35,0 g/m3 lub 90 % redukcji,
- Azot ogólny - ≤ 15,0 g/m3 lub 80 % redukcji,
- Fosfor ogólny - ≤ 2,0 g/m3 lub 85 % redukcji.
Zakres prac z zakresu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni obejmuje obiekty:
- pompownia ścieków z urządzeniami do usuwania skratek,
- piaskownik / sito piaskownik,
- osadniki wstępne,
- reaktory biologiczne,
- osadniki wtórne,
- wylot ścieków oczyszczonych,
- hala dmuchaw,
- pompownia recyrkulacyjna,
- pompownia osadu surowego i nadmiernego,
- prasa filtracyjna,
- budynek przy WKF-ach,
- wydzielone komory fermentacyjne otwarte,
- poletka osadowe,
- stacja zlewna ścieków,
- budynek administracyjny,
- teren oczyszczalni – jego zagospodarowanie,
- Sieci międzyobiektowe.
Po modernizacji oczyszczalnia ścieków w Łasku będzie obiektem typu PUB2, tj. oczyszczalnią biologiczną z
podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniającą standardy odprowadzanych ścieków dla
aglomeracji < 100 000 RLM.
Zadanie 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa
kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z
eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna.
Przewidywany zakres prac w ramach Zadania 2:
- długość kanalizacji grawitacyjnej D 200: L =3 976 mb,
- długość kolektorów tłocznych D 110: L = 1 707 mb, w tym 900 mb prowadzonych równolegle do planowanych
kolektorów grawitacyjnych,
- długość przyłączy: L = 800 mb,
- liczba planowanych przepompowni ścieków: 1 szt.,
- liczba mieszkańców objętych planowaną kanalizacją: 686 Mk,
- wskaźnik liczby podłączonych mieszkańców: 686 / (3,976 +0,800 +1,707 – 0,900) = 123 Mk/km
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Planowana kanalizacja sanitarna obejmie ulice w Łasku Kolumnie: Sandomierską, Swojską, Spokojną,
Sosnową, Świerkową, Toruńską, Spacerową, Katowicką, Krakowską, Wojska Polskiego, Śląską, Obwodową,
Plac Gwieździsty, Światowida.
Zadanie 3: Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową.
Przewidywany zakres prac w ramach Zadania 3:
Wykonanie remontu kanałów sanitarnych metodą bezwykopową (np. rękawa) o łącznej długości 6,497 km, w
tym:
- kanalizacja D 500: L = 1 010 m,
- kanalizacja D 400: L = 1 980 m,
- kanalizacja D 300: L = 1 774 m,
- kanalizacja D 250: L = 143 m,
- kanalizacja D 200: L = 1 590 m.
Planowane remonty kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową obejmą ulice w Łasku: Okrzei, 1-go Maja,
Czarnieckiego, Broniewskiego, Mickiewicza od Broniewskiego do 1-go Maja, Narutowicza od 1-go Maja do
Placu 11-go Listopada, Żeromskiego od Mickiewicza do Konopnickiej, Warszawską od Narutowicza do Alei
Niepodległości, Aleje Niepodległości i Batorego od Warszawskiej do Chabrowej, Chabrową od Batorego
do Orzechowej (Pas kolejowy), Marii Curie Skłodowskiej, Jana Pawła II, Kosynierów od Warszawskiej do
Wróblewskiego, Armii Krajowej, odcinek od Armii Krajowej do ulicy Przemysłowej, odcinek od ul. Przemysłowej
do bocznicy kolejowej, a następnie do ul. Warszawskiej.
Szczegółową charakterystykę poszczególnych części / zadań wchodzących w zakres projekt pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” zawiera Część III
SIWZ – „Program Funkcjonalno-Użytkowy”.
Projekt / przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja
kanalizacji na terenie Gminy Łask” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71320000  
Dodatkowe przedmioty 71242000  
 71322000  
 71322200  
 71248000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie
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II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Szacowana wartości przedmiotu zamówienia przekracza 207.000,00 euro

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  12   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
WADIUM.
1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 45 000,00 PLN
słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych, 00/100
2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 109, poz. 1158, z późn. zm., tekst
jednolity Dz.U.2007.42.275.).
3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;
6) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw”.
4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego wskazany w pkt 11 IDW - Cz. I
SIWZ
5 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez upzp formach należy złożyć
w oryginale wraz z oryginałem oferty (w osobnej kopercie).
6 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
7 W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę.
8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 upzp.
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9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 upzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, służące pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia, w wysokości 10 % ceny brutto podanej w Formularzu Oferty.
2 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
podpisaniem umowy.
3 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany w pkt 12 IDW - Cz. I SIWZ
5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.
7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące
wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9 Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia),
ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca
winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie
tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane
będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art.
94 ust. 3 upzp.
11 Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 upzp.
12 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób :
1) część zabezpieczenia w wysokości 90% zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – po obustronnym podpisaniu Końcowego
protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia;
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2) pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 10%
zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w trzech częściach w kwotach wynikających z ppkt 1.-3. § 6 ust. 1 projketu
umowy - Cz. II SIWZ przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia
przedłożenia Zamawiającemu faktury za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia wystawionej przez
Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dla danego Zadania (1-3), o
którym mowa w § 5 ust. 2 projketu umowy - Cz. II SIWZ, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia
polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia do oferty należy załączyć
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców składających ofertę
wspólną do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę grupy Wykonawców w terminie co
najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1 Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22
ust 1 upzp, i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem
zamieszczonym w pkt. 1.2. poniżej oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust 1 upzp oraz art. 24 ust 2 pkt 5 upzp, i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 2. poniżej.
1.2 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne, muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu (w tym informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania w/w warunku), tj.:
1) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 upzp,
sporządzone według odpowiedniego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW- Cz. I SIWZ, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie to winno być złożone wspólnie, przy czym powinno
być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego);
2) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
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jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 upzp (Załącznik Nr 2 do IDW- Cz. I
SIWZ), jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia”];
3) posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie)
4) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy i kwalifikacje)
5) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa)
1.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b upzp, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów
przedstawił dokumenty określone w pkt. 9.2 SIWZ.
1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp.
1.5 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.
2 Brak podstaw do wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp, Zamawiający żąda od
Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, także w odniesieniu do tych podmiotów (z wyłączeniem dokumentu
określonego w pkt. 2.7.), następujących dokumentów:
2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 upzp – załącznik nr 3 A do IDW -
Cz. I SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich);
2.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich);
2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
2.4 aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
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2.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
upzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
2.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 upzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
2.7 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp – załącznik nr 3 B do
IDW - Cz. I SIWZ– oświadczenie wymagane wyłącznie od Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których, polega Wykonawca zgodnie z
art. 26 ust. 2b upzp.
Uwagi do dokumentów wymienionych w pkt. 2:
1. Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp:
1.1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę – zgodnie z
definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
1.2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej,
które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w
ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby
nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
1.3. przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku
przez takiego przedsiębiorcę,
g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
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i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku
przez takiego przedsiębiorcę.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b upzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 upzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
6.1. w punkcie 2 ppkt 2.2. – 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2. w punkcie 2. ppkt 2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 upzp.
7. Dokumenty, o których mowa powyżej w punkcie 6.1.1 i 6.1.3 oraz punkcie 6.2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w punkcie
6.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 7 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
3 Ponadto do oferty należy załączyć:
3.1 formularz ofertowy – załącznik nr 1 do IDW - Cz. I SIWZ;
3.2 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej);
3.3 zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy
Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, które wskazane jest aby
zawierało:
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1) dane pozwalające na identyfikację stron;
2) zakres udostępniania (w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia i sytuacji finansowej) oraz jego podstawa (np. umowa przedwstępna przyrzekająca
zawarcie umowy o udostępnienie, umowy o podwykonawstwo, o współpracy, porozumienie o delegowaniu
pracowników, umowa oświadczenie usług doradczych, know-how i inne umowy nienazwane);
3) cel i czas udostępnienia (obejmujący okres realizacji zamówienia).
Ponadto jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt III.2.2. ppkt a) "posiadanie
środków finansowych lub zdolność kredytowej na kwotę co najmniej: 500 000,00 zł." będzie polegał na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, przedstawić
w odniesieniu do tych podmiotów dokument – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
c) rachunku zysków i strat (stanowiącego część
sprawozdania finansowego), a jeżeli sprawozdanie
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku
Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności -
za okres trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za
ten okres].
Do przeliczenia wszystkich wartości występujących
w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca
zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w
ofercie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 upzp, na zasoby
innych podmiotów przedkłada dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował
Wykonawca.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w
następującej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na
kwotę co najmniej: 500 000,00 zł.
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 2 000
000,00 zł.
c) posiada średni roczny przychód netto ze sprzedaży
w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
w wysokości co najmniej: 1 000 000,00 zł.
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie
opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

A. Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego
wykonanie niniejszego zamówienia Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć, odpowiednio wypełniony
Wykaz wykonanych głównych usług (sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do IDW -
Cz. I SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały
wykonane należycie];
Uwagi:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane za dowody, o których mowa powyżej
uznaje się:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia.
2. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego zamówienia (usługi) wskazane w
wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz
lub dowody, o których mowa w pkt. 9.1.2. ppkt 3)
IDW budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego dokumentu wynika,
że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało
wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
4. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących
w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
A. Posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie
zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał następujące zamówienia / usługi:
a) co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu
„dokumentacji projektowej” dla budowy lub rozbudowy
i modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków o
przepustowości minimum Qśr. d = 10 000 m3/d, dla
której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę z
zastrzeżeniem, że zakres wykonanej usługi obejmował
co najmniej:
- część technologiczną,
- część konstrukcyjno – budowlaną,
- część energetyczną i AKPiA,
b) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu
„dokumentacji projektowej” dla budowy lub modernizacji
kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem, że łączny
zakres zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej, dla
której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę
obejmował co najmniej:
- minimum 1 000 mb nowej kanalizacji grawitacyjnej
minimum D 200,
- minimum 500 mb nowej kolektorów tłocznych
minimum D 110,
- minimum 1 000 mb modernizowanych / remontowych
metodą bezwykopową kanałów sanitarnych minimum D
200,
- minimum 1 szt. przepompowni ścieków.
Na potrzeby oceny spełnienia ww. warunków udziału
w postępowania przez „dokumentację projektową” o
której mowa powyżej zostanie uznana dokumentacja
obejmująca co najmniej:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot
budowlanych,
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zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w
ofercie.
5. Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych,
przez Wykonawcę w wykazie usług jest szerszy
niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca
winien w wykazie wskazać zakres i wartość usług
odpowiadających zakresowi wymaganemu przez
Zamawiającego.
B. Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć,
odpowiednio wypełniony Wykaz osób (sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do
IDW - Cz. I SIWZ), które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami];

B. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał kadrowy i kwalifikacje)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a) Ekspert 1: Kierownik Zespołu Projektowego
– niniejsza osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu pracami
Zespołu Projektowego w tym minimum dla dwóch
inwestycji/projektów z zakresu wod – kan o wartości
inwestycyjnej minimum 10 000 000,00 zł netto każda.
b) Ekspert 2: Projektant - Koordynator ds. technologii
oczyszczalni – niniejsza osoba musi posiadać
następujące kwalifikacje: doświadczenie w
projektowaniu oczyszczalni ścieków w tym części
technologicznej dla minimum jednej biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum
Qśr. d = 10 000 m3/d, uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
które uprawniają do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Ekspert 3: Projektant - Koordynator ds.
konstrukcyjnych oczyszczalni – niniejsza osoba musi
posiadać następujące kwalifikacje: doświadczenia
w projektowaniu oczyszczalni ścieków w tym części
konstrukcyjnej dla minimum jednej biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum
Qśr. d = 10 000 m3/d, uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do projektowania w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej, lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
które uprawniają do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
d) Ekspert 4: Projektant - Koordynator ds. sanitarnych
1, niniejsza osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje: doświadczenie w projektowaniu sieci
kanalizacyjnych - łącznie minimum 500 mb nowej
kanalizacji grawitacyjnej, uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do
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projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
e) Ekspert 5: Projektant - Koordynator ds. sanitarnych
2, niniejsza osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje: doświadczenie w projektowaniu sieci
kanalizacyjnych - łącznie minimum 500 mb nowych
kolektorów tłocznych, uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
f) Ekspert 6: Projektant - Koordynator ds. elektrycznych
- niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
doświadczenie w projektowaniu rozwiązań z zakresu
elektryki i AKPiA dla minimum jednej biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum
Qśr. d = 10 000 m3/d, uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które
uprawniają do projektowania w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
g) Ekspert 7: Projektant - Koordynator ds. drogowych -
niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które
uprawniają do projektowania w specjalności drogowej.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku
do osób od których wymagane są uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowalne,
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art.
12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
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_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
MPWiK/TO/3/09/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  30/10/2014  Godzina:  10:00

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  30/10/2014  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 30/10/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Tylna 9,
98-100 Łask, sala nr 13
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
Projekt / przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja
kanalizacji na terenie Gminy Łask” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Podany w pkt II.3) "Czas trwania zamówienia lub termin realizacji" określony jako 12 miesięcy od daty
podpisania umowy jest zależny od czasu trwania procedury przetargowej. Ostateczny termin wykonania nie
może być późniejszy niż 30.11.2015r.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  06-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587801

Adres internetowy:  (URL) http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Odwołanie wnosi się w terminach i na warunkach określonych w art 182 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo
zamówień publicznych (tekst. jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
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Oficjalna nazwa:  j.w. pkt VI.4.1) Organ odpowiedzialny
za procedury odwoławcze

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
19/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-123358
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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