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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki WodnoKanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z
o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kępa 19
Miejscowość: Tomaszów
Mazowiecki

Kod pocztowy: 97-200

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 447242292

Osoba do kontaktów: zakres ekonomiczny- Zdzisław Wojtkiewicz, zakres merytoryczny - Krzysztof Kuta, zakres
procedur przetargowych-Andrzej Męcina
E-mail: jrp@zgwk.pl

Faks: +48 447242292

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.zgwk.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)
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Spółka prawa handlowego
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
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
"Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót" objętego Projektem
pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
POIS.01.01.00-00-249/09
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
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Aglomeracja Tomaszowa Mazowieckiego
Kod NUTS: PL11
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 :
Roboty objęte kontraktem p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie
Robót ” obejmują wykonanie:
Dokończenie całego zakresu robót zadania 7 tj. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z
tłoczniami ścieków w ulicach Białobrzeska, Aliny, Andrzeja, Kolejowa, Ślusarska, Radomska, Opoczyńska,
Wilcza, Wąwalska, Witosa, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Gminna, Cisowa, Michałowska,
Myśliwska, Hubala, Torowa, Kowalska, Okopowa, Łozińskiego, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, 25 Pułku AK,
Młodzieżowa, Reja, Wąwalska i remontem istniejącej przepompowni w ulicy Białobrzeskiej. Wykonawca Robót
przekaże Zamawiającemu do użytkowania wybudowane sieci i sieci przejęte po poprzednim Wykonawcy Robót.
Część robót została wykonana w ramach rozwiązanego kontraktu, który został przerwany na podstawie
pisma Zamawiającego z dniem 18.06.2014. Niniejsze Zamówienie jest zamówieniem na kontynuację robót
prowadzonych w przerwanym Kontrakcie.
Na dzień 07.08.2014 została sporządzona inwentaryzacja robót, na podstawie której został określony zakres
robót do wykonania w ramach niniejszego Zamówienia.
Zakres robót obejmuje wykonanie robót zasadniczych tj kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągi tłoczne,
tłocznie ścieków, remont i modernizację istniejącej przepompowni. Roboty zasadnicze zostaną wykonane wraz
z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi w tym: rozbiórka i naprawa nawierzchni.
W zakres Robót wchodzą odgałęzienia w granicach pasa drogowego zakończone korkiem.
Wykonawca wybuduje ilość odgałęzień bocznych w ulicy Radomskiej (DW nr 713) i ulicy Opoczyńskiej (DW nr
713) zgodnie z Projektem Wykonawczym p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej odgałęzień kanalizacji
sanitarnej o średnicy Ø 150 mm na posesjach w ulicach Radomskiej, Opoczyńskiej, Ujezdzkiej, Warszawskiej
i Gęsiej w Tomaszowie Mazowieckim” (ul. Ujezdzka, Warszawska i Gęsia nie wchodzą w zakres niniejszego
kontraktu). PW opracowany przez biuro projektów Zakład Instalacji Sanitarnych -Projektowanie i Nadzór
Inwestorski H. i D. Gędek s.c.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie wybudowane sieci
wchodzące w zakres zadania 7 tj sieci wybudowane w ramach przerwanego Kontraktu i wybudowane w ramach
niniejszego Kontraktu, w tym celu:
• Przeprowadzi próby końcowe dla całego zadania 7;
• Opracuje dokumentacje powykonawczą i dokumentacje powykonawczą geodezyjną na całość zadania 7;
• Opracuje dokumentacje rozruchową;
• Przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Zamawiającego;
• Zgłosi do Nadzoru Budowlanego w imieniu Zamawiającego zakończenie Robót zad. 7.
Ogólne zestawienie zakresu Robót:
Długość sieci grawitacyjnej Dn 200 i Dn 250 - 13182 m (wg Projektów Budowlanych) w tym
4245,53 m sieci wykonane.
Długość odgałęzień Dn 150 i Dn 200 - 3399 m (wg Projektów Budowlanych) w tym
1031,5 m odgałęzienia wykonane
Długość kanału tłocznego Dz 110 - 1 814,50 m (wg Projektów Budowlanych)
Tłocznie ścieków - 4 kpl.
Remont istniejącej przepompowni – 1 kpl.
Szczegółowy zakres Robót został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
45230000
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Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45222000
45231300
45232423
45232440
45233140

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Przetarg nieograniczony na „Projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót”
objętych Projektem pt Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego prowadzony zgodnie z przepisami obowiązującymi dla postępowań o wartości szacunkowej
powyżej 5 186 000 EUR.
(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 : 18 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
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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)
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie:
trzysta tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zawartego w wyniku
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 10 % ceny ofertowej (z podatkiem VAT
podanej w Formularzu Oferty).
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Projekt pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013 pod numerem POIS.01.01.00-00-249/09; płatności dokonywane będą według zasad
opisanych w warunkach szczególnych Kontraktu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo upoważnią go do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika (Lidera) ze skutkiem wobec
wszystkich mocodawców.
Pełnomocnik (Lider) dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Kontraktu, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich
współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem Kontraktu, Wykonawcy
muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię przedmiotowej umowy, opisującą, m.in. przyjętą formę prawną,
określającą szczegółowo sposób współdziałania przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem solidarnej
odpowiedzialności Wykonawców.
Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się
na Wykonawcę w miejscu, np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera)
i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą Pełnomocnika,
określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym
Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym
oznaczeniem, iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i wskazuje
pozostałych Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być
identyczny.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

7 / 27

Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinno
zawierać co najmniej: oznaczenie Mocodawcy, oznaczenie Pełnomocnika (Lidera), zakres pełnomocnictwa,
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu, podpisywaniu oferty, ewentualnych odwołań i innych
dokumentów. Wskazane jest by określało czas na jaki zostało udzielone (wymagana forma dokumentu: oryginał
lub poświadczona notarialnie „za zgodność z oryginałem” kopia stosownego pełnomocnictwa).
Jeżeli z wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu dokumentów to nie wynika, do
pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.

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

tak

nie

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.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Wobec braku obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
Zamawiający odstępuje od warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie pięciu lat (dla robót budowlanych) przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej długości 7 km
wraz z odtworzeniem nawierzchni,
b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przepompowni lub przepompowni-tłoczni,
Roboty wymienione powyżej w pkt a) i b) mogły być wykonane odrębnymi zamówieniami.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie – jeden wykonawca nie
musi samodzielnie spełniać powyższych warunków;
Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu
wykonanych robót budowlanych, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW oraz
załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunki, dokumenty oraz opis sposobu ich oceny zostały określone w pkt III.2.3).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunki, dokumenty oraz opis sposobu ich oceny zostały określone w pkt III.2.2).
2. Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedłożyć
Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do IDW. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) mogą oni złożyć
oświadczenie łącznie na jednym druku w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp - w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez
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pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców - albo odrębnie, jeżeli Wykonawca
składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie
powinno być złożone wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym winno być
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub
przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenie może być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 ustawy Pzp, wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu
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).
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 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).
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 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).
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt
10-11 ustawy Prawo Zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z Nich);
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z Nich);
7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zawarte w Formularzu oferty).
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jednocześnie podmioty te, jeżeli będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zobowiązane są do przedstawienia dokumentów określonych w pkt 3 ( z wyłączeniem
oświadczenia lub dokumentu o którym mowa w pkt 3.7).
5.Stosownie do treści § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231, ), 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 ustawy Pzp,
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 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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. Stosownie do treści § 4 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 231):
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3.2), 3.3), 3.4) i 3.6), składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) 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; wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3.5) 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 ustawy Pzp.
3) dokumenty, o których mowa powyżej w punkcie 6.1) ppkt a) i ppkt c) oraz w 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) ppkt b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 6.1) lub 6.2), 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. Zapis punktu 6.3) stosuje się
odpowiednio.
5) 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.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
1) Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi
na podstawie załączonego przez Wykonawcę
sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta również
z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu
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albo jego części, a w przypadku wykonawców nie
2) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 7
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
mln PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości
finansowego innych dokumentów określających obroty co najmniej 7 mln PLN.
oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
jest krótszy - za ten okres.
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2 mln PLN.
W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie (Konsorcjum) warunek dotyczący sytuacji
ekonomiczno-finansowej może być spełniony łącznie –
sumowanie. W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie dokumenty na potwierdzenie spełniania
powyższych warunków mogą pochodzić od jednego,
kilku lub wszystkich Wykonawców.
2) Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na
podstawie załączonej przez Wykonawcę informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, w którym
posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie przez
Wykonawcę środków finansowych lub posiadanie
przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości
określonej powyżej.
W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie (Konsorcjum) warunek dotyczący sytuacji
ekonomiczno- finansowej może być spełniony łącznie –
sumowanie. W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie dokumenty na potwierdzenie spełniania
powyższych warunków mogą pochodzić od jednego,
kilku lub wszystkich Wykonawców.
3) Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi
na podstawie załączonej przez Wykonawcę
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Polisa lub inny dokument, potwierdzający posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, musi być ważny na dzień
składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn 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.
W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie (Konsorcjum) warunek dotyczący sytuacji
ekonomiczno- finansowej może być spełniony łącznie –
sumowanie. W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie dokumenty na potwierdzenie spełniania
powyższych warunków mogą pochodzić od jednego,
kilku lub wszystkich Wykonawców.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawców
dokumentów, w których będą waluty inne niż PLN
będą one podlegały przeliczeniu na PLN (w celu
potwierdzenia spełniania warunków) według średniego
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kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz. U UE.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
1) Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi
1) posiada średnie roczne zatrudnienie w liczbie co
na podstawie załączonego przez Wykonawcę
najmniej 30 pracowników oraz personel kierowniczy w
oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego liczbie co najmniej 5 osób w okresie ostatnich trzech lat
zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
nr 4 do IDW.
okresie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
2) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
zamówienia następujące osoby odpowiedzialne
Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie
za kierowanie robotami wraz z informacjami na
wszystkich wykonawców łącznie – sumowanie
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
zatrudnienia.
i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych
2) Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na
przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu
dysponowania tymi osobami:
osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji
zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie
Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy przez
robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji jedną osobę.
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a
Ekspert 1 – Przedstawiciel Wykonawcy (min. 1 osoba)
także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
– posiadający:
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wyższe wykształcenie,
oraz oświadczenia o posiadaniu przez te osoby
- co najmniej 3 lata doświadczenia w zarządzaniu
wymaganych uprawnień. W tym celu Wykonawcy
kontraktami na stanowisku Przedstawiciel Wykonawcy,
winni wypełnić i przedłożyć załącznik nr 5 do IDW. Nie Kierownik Zespołu, Kierownik Projektu lub stanowisku
wykazanie potwierdzenia spełnienia tego warunku
równoważnym,
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania
- doświadczenie w zarządzaniu kontraktem na
po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia stanowisku Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik
dokumentów.
Zespołu, Kierownik Projektu lub stanowisku
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
równoważnym dla co najmniej jednej zakończonej
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
inwestycji obejmującej wykonanie minimum 7
Wykonawców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy km kanalizacji sanitarnej lub deszczowej wraz
Pzp, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny z przepompownią lub przepompownią- tłocznią
i kadrowy a wykaz osób może być złożony przez
ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej.
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną Doświadczenie w realizacji Kontraktu w FIDIC
(jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie lub procedur równoważnych. Przez procedury
warunki samodzielnie), albo może być złożony wspólnie równoważne procedurom FIDIC należy rozumieć
(lecz w takim wypadku wykaz osób musi być złożony warunki kontraktowe powstałe przez dostosowanie
i podpisany przez pełnomocnika lub przez osoby
warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego
reprezentujące wszystkich Wykonawców).
krajów Unii Europejskiej, np. warunki UAV, UAV-GC
(Holandia), FABI-KUV (Belgia).
Przez zarządzanie kontraktem na potrzeby niniejszego
warunku Zamawiający rozumie wszelkie czynności
związane z zarządzaniem kontraktami na roboty
budowlane w imieniu Wykonawcy tych robót
budowlanych. Lata doświadczenia w zarządzaniu
kontraktem rozumie się również, jako sumę okresów
zarządzania poszczególnymi kontraktami. Jeżeli w
danym okresie Wykonawca zarządzał równocześnie
dwoma lub większą liczbą kontraktów okres ten, na
potrzeby spełniania niniejszego warunku liczy mu się
tylko raz.
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Ekspert 2 – Kierownik budowy (w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane) - (min. 1 osoba) posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w
specjalizacji techniczno-budowlanej;
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym dla
co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na
budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, wraz
z odtworzeniem nawierzchni drogowej o wartości
robót budowlanych minimum 5 mln PLN (brutto) i dla
co najmniej jednej roboty polegającej na budowie 1
przepompowni lub przepompowni– tłoczni ścieków.
W przypadku robót opłacanych w walucie innej niż PLN
do obliczenia kwoty 5 mln PLN przyjmuje się średni
kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym UE.
Jeżeli w danym okresie Wykonawca kierował
równocześnie dwoma lub większą liczbą budów okres
ten, na potrzeby spełniania niniejszego warunku liczy
mu się tylko raz
Ekspert 3 – Kierownik robót sanitarnych (min. 1 osoba)
– posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, uprawniające do projektowania
lub kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji
techniczno-budowlanej w zakresie specjalności
techniczno-budowlanych instalacji i urządzeń
sanitarnych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych
lub kierownika budowy, w tym dla co najmniej
1 roboty budowlanej polegającej na budowie
kanalizacji sanitarnej lubi deszczowej o wartości robót
budowlanych minimum 5 mln PLN (brutto).
W przypadku robót opłacanych w walucie innej niż PLN
do obliczenia kwoty 5 mln PLN przyjmuje się średni
kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym UE.
Jeżeli w danym okresie Wykonawca kierował
równocześnie dwoma lub większą liczbą budów okres
ten, na potrzeby spełniania niniejszego warunku liczy
mu się tylko raz.
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Ekspert 4 – Kierownik Robót ds. AKPiA (min. 1 osoba)
– posiadający:
- wykształcenie techniczne;
- minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku
związanym z realizacją robót z zakresu automatyki
kontrolno – pomiarowej i automatyzacji obiektami
przepompowni lub przepompowni– tłoczni ścieków.
Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji eksperta nr
4 i 5 przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia
wymagań łącznie dla obu ekspertów.
Jeżeli w danym okresie Wykonawca wykonywał
czynności równocześnie na dwóch lub większej liczbie
budów okres ten, na potrzeby spełniania niniejszego
warunku liczy mu się tylko raz.
Ekspert 5 – Kierownik Robót Elektrycznych (min. 1
osoba) – posiadający:
- co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku
kierownika robót elektrycznych;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa.
Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji eksperta nr
4 i 5 przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia
wymagań łącznie dla obu ekspertów.
Jeżeli w danym okresie Wykonawca kierował
równocześnie dwoma lub większą liczbą budów okres
ten, na potrzeby spełniania niniejszego warunku liczy
mu się tylko raz.
Ekspert 6 – Kierownik robót drogowych (min. 1 osoba)
– posiadający:
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w
kierowaniu robotami drogowymi;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa.
Jeżeli w danym okresie Wykonawca kierował
równocześnie dwoma lub większą liczbą budów okres
ten, na potrzeby spełniania niniejszego warunku liczy
mu się tylko raz.
W stosunku do wymienionych wyżej osób:
A. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny
być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z
późn. zm. oraz Rozporządzeniem Min. Transportu i
Budownictwa z 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578 z późn. zm.).
B. Zamawiający dopuszcza uprawnienia równoważne –
dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
C. W przypadku Wykonawców zagranicznych,
Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych
w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr
63, poz. 394 ze zm.) oraz kolejnych odpowiednich
przepisów obowiązującego prawa.
Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego
zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim lub
dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.

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 :
_____

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

Negocjacyjna przyspieszona

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)
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. cena
80
6. _____
_____
2. skrócenie czasu na ukończenie
20
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

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)
POIS.01.01.00-00-249/09/7

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: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: 200.00

Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności:
Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ (przy czym - OPZ Rozdział 2 –
Dokumentacja Projektowa, Rozdział 2a – Projekty budowlane wraz z informacją BIOZ, Rozdział 2a – Projekty
Wykonawcze tylko na płycie CD) za opłatą równą kosztom sporządzania kopii oraz przekazania, tj.
200 zł. (słownie: dwieście złotych). Warunki i sposób płatności za sporządzenie i przekazanie kopii:
• przelewem na rachunek bankowy: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki
86 1240 3145 1111 0000 2786 0214
• w kasie Zakładu Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., ul. Kępa 19,
97-200 Tomaszów Maz.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/10/2014 Godzina: 11:00
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)
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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:
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 16/10/2014
(dd/mm/rrrr) Godzina11:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w
Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. ul. Kępa 19, Polska, sala konferencyjna
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 :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

tak

nie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla
kontraktu pn. Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót objęte
jest Projektem pt Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego współfinansowanego ze środkówUnii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013 pod numerem POIS.01.01.00-00-249/09.
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art.
93 ust. 1 oraz 1a ustawy Pzp.
2. W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku
do treści oferty.
3. Przedłużenie Czasu na Ukończenie może nastąpić w trybie Zmiany do Kontraktu
w następujących w sytuacjach:
I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni
Celsjusza w okresie dłuższym niż 14 dni.
2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności takimi jak:
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod
warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej długości co najmniej 10%
całego zakresu robót;
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
c) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;
d) wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ.
3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego tylko w zakresie przedłużania terminu wykonania
umowy;
b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
4) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
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c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidziano przy zawieraniu umowy
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
5) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej
wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione
poniższe warunki:
a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu wykonania umowy o
niemożliwości ukończenia jej wykonywania w tym terminie;
b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonania umowy i jednocześnie Wykonawca
zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu
zgłaszania wad. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie
niższą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu
za takie opóźnienie, lecz niższą niż kwota tych kar.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punktach I.1, I.2 i I.3 lit. b), termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 3 miesiące.
W przypadku okoliczności opisanych w punktach I.3 lit. a) oraz I.4, termin zakończenia umowy może być
przedłużony o czas trwania tych okoliczności niezależnie od czasu ich trwania.
II. zmiana sposobu spełnienia świadczenia
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż
wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu wyższe o
przyjętych w projekcie) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych;
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wód podziemnych, istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
f) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa;
g) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określania w chwili zawierania umowy.
Zmiany, o których mowa w pkt. II.1 lit. a), b), c), f), g) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.
Zmiany wskazane w pkt. II. 1 lit. d), e) będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu
takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o których mowa w
punkcie II.1 lit. d) mogą być wprowadzone w sytuacjach odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień
dodatkowych. Zwiększenie kosztów w przypadkach, o których mowa w punkcie II.1 lit. e) nastąpi w oparciu
o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu średnich wartości
wskaźników cenotwórczych oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych
w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzającym kwartał realizacji roboty.
2) Zmiany organizacji spełniania świadczenia:
a) zmiana szczegółowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia
świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana
taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia;
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b) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych
zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy
III. zmiana płatności:
1) zmiany terminów płatności wynikające z wszystkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany
samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;
2) miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach
kodeksu cywilnego.
IV. pozostałe zmiany:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;
3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji
projektu;
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami;
5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a
wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad do udzielania zamówień dodatkowych;
6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 ze znaczkiem 1 KC z uwzględnieniem faktu,
że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH;
7) wydłużenie okresu zgłaszania wad lub rękojmi, o dowolny okres.
V. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
VI. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy do wykonywania zakresu
Kontraktu lub kontaktów między Stronami;
3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
4) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ;
5) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) zmiana Podwykonawców.
Szczegółowe zapisy związane z przewidywanymi Zmianami do Kontraktu ujęto w treści Warunków
Szczególnych- Części II SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie Kontraktu i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o
wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić
Zamawiającemu umowę, w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków
każdego z Wykonawców przy realizacji umowy.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia. W
ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom(stosowne informacje należy podać w Formularzu Oferty - pkt 4.11) . W przypadku,
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gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadzie art. 26 ust.
2b ustawy PZP, należy również wskazać nazwy (firmy) tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

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: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

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)
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
Odwołanie wnosi się :
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia , jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo
b) w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób
4) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Dziale VI Rozdział 2 art.180-198
ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) http://uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-116533
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

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)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

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
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

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

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (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 Waluta:
bez VAT: _____
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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