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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 –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. E. Orzeszkowej 8

Miejscowość:  Sępólno Krajeńskie Kod pocztowy:  89-400 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z o.o.

Tel.: +48 523882286

Osoba do kontaktów:  Pan Dariusz Krakowiak

E-mail:  zgk-sep.kraj@pro.onet.pl Faks:  +48 523882849

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.zgksepolno.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 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) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sektor wodny Inny: _____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów 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 podmiot zamawiający:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim - Etap I i II

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
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:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

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

Kod NUTS:  PL613

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

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

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 :  _____

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)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
w Sępólnie Krajeńskim (Etap I i II). Planowana inwestycja przeprowadzona będzie na terenie istniejącej
oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim o nr działek 169/6; 171/1; 173/1; wylot ścieków oczyszczonych
działka nr 247 (rzeka Sępolenka) obręb Sikorz. Powierzchnia działek, na których inwestycja będzie
przeprowadzona wynosi 3,297 ha. Realizacja inwestycji podlegać będzie etapowaniu (przewidziano III etapy
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realizacji). Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków do Qśrd = 2113 m³/
d.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową, zamówienie zostało podzielone na trzy etapy realizacji (Etap III nie jest
objęty niniejszym zamówieniem), które obejmują:
I ETAP:
1) Modernizacja stacji odbioru i kontroli ścieków dowożonych (obiekt nr 1) oraz likwidacja dotychczasowych
obiektów wykorzystywanych w tym zakresie.
2) Budowa nowej przepompowni ścieków (obiekt nr 2).
3) Modernizacja istniejącego budynku przepompowni z wykorzystaniem obiektu do retencji ścieków
dowożonych (obiekt nr I).
4) Budowa oczyszczalni mechanicznej z zastosowaniem zblokowanego urządzenia złożonego z sita,
piaskownika napowietrzanego oraz komory do usuwania tłuszczu, całość usytuowana w budynku (obiekt nr 3).
5) Likwidacja separatora znajdującego się w sąsiedztwie budynku socjalno technicznego.
6) Odnowienie elewacji zewnętrznych istniejących budynków (obiekty nr A, B, C, D), wymianę starej stolarki
okiennej i drzwiowej, naprawę dachów i wymianę obróbek blacharskich i orynnowania. Budynki ogrzewane
będą ocieplone.
7) Instalacje elektryczne, AKPiA w zakresie obiektów etapu I.
8) Wymiana i wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych w zakresie obiektów I etapu.
9) Zagospodarowanie terenu wraz z układem dróg wewnętrznych w zakresie etapu I.
II ETAP:
1) Budowa stacji dmuchaw (obiekt nr 4).
2) Budowa zbiornika retencyjnego (obiekt nr 5).
3) Budowa bloku rozdziału i pomiarów ścieków podczyszczonych mechanicznie kierowanych do zbiornika
retencyjnego lub do oczyszczalni ścieków (obiekt 5a).
4) Budowa reaktora biologicznego, wielokomorowego złożonego z komór predenitryfikacji (obiekt nr 6),
defosfatacji (obiekt nr 7), denitryfikacji (obiekt nr 8), nitryfikacji (obiekt nr 9) i odtleniania (obiekt nr 10).
5) Budowa osadników wtórnych poziomych ze zgarniaczami osadu (obiekt nr 11).
6) Budowa przepompowni osadu oraz bloku rozdziału i pomiarów osadu nadmiernego i recyrkulowanego (obiekt
nr 11a).
7) Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych, wykorzystywanych technologicznie (obiekt nr 12).
8) Budowa stacji PIX i PAX (obiekt nr 17).
9) Budowa komory stabilizacji osadu w postaci zbiornika trzykomorowego, przykrytego kopułą laminowaną
(obiekt nr 18).
10) Budowa obiektu obudowania istniejącego punktu odbioru osadu odwodnionego (obiekt nr 19).
11) Instalacje elektryczne, AKPiA w zakresie obiektów etapu II.
12) Wymiana i wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych w zakresie obiektów II etapu.
13) Zagospodarowanie terenu wraz z układem dróg wewnętrznych w zakresie etapu II.
III ETAP: NIE BĘDĄCY PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Etap ten obejmuje budowę obiektów gospodarki osadowej.
4. Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych, opracowane na zlecenie Zamawiającego, stanowiące integralną część SIWZ, w
ilości wymienionej w części III SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku
jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie.
6. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I,
zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
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8. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące i nie
mają na celu preferować konkretnych wykonawców. Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza przyjęcie do oferty urządzeń i materiałów równoważnych, pod warunkiem,
że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i
technologicznych.
10. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:
— osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacjach technicznych i
STWiORB,
— minimum 3 letni okres gwarancji jakości,
— dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach Robót maszyn i urządzeń przez okres
minimum 5 lat od daty wydania protokołu odbioru końcowego. Parametry technologiczne opisane w niniejszym
dokumencie stanowią optymalny nominalny punkt pracy urządzeń.
11. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne żadnych urządzeń prototypowych.
12. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń/wyposażenia równoważnych w stosunku do wymienionych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca załączy zestawienie sporządzone według wzoru (załącznik nr 1B do
SIWZ – Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia oferowanych przez wykonawcę), w którym zawrze niezbędne
informacje potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń.
13. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez
Inżyniera Kontraktu.
14. Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy oczyszczalni ścieków, eksploatowanej przez
Użytkownika. Przerwy technologiczne, np. spowodowane włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej
zgłosić pisemnie i uzyskać pisemną zgodę użytkownika i Inżyniera Kontraktu wraz z dopuszczalnym czasem
wyłączenia z pracy urządzeń.
15. Wykonawca będzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu z Zamawiającym,
prowadzącym bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków.
16. Zamawiający informuje, iż pomimo tego, że dokumentacja projektowa przewiduje oddzielnie
przeprowadzenie rozruchu technologicznego na zakończenie Etapu I i na zakończenie Etapu II, w cenie oferty
należy ująć jeden rozruch technologiczny po zakończeniu całości.
Zamawiający informuje że postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Regulamin
jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zgksepolno.pl

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45252100  
Dodatkowe przedmioty 45200000  
 45300000  
 45100000  
 45231400  
 45400000  
 45311200  
 45252200  

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)
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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)
Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(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 :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  02/06/2014  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/09/2015  (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)
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych § 24 ust. 4 Regulaminu, tj.:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w BS Więcbork 26 8162 0003 0000 8804 2000 0010.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w § 25 ust 4-6 Regulaminu Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej winno być dołączone
do oferty w formie oryginału w osobnej kopercie umieszczonej wewnątrz koperty głównej z ofertą. Brak takiego
oryginału lub tylko jego kopia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1 w formie lub formach określonych w
pkt 2 zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 12, wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia protestu oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 14 ust. 7-8 Regulaminu, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający żąda udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego
robót.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do d) złożenia umowy regulującej współpracę
podmiotów, jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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. 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;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.,
oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie § 13 Regulaminu.
1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §
13 ust.1 Regulaminu, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1 do SIWZ - wzór),
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie § 13 ust. 1
lit. c) Regulaminu,
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 ofert,
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4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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
ofert,
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 13 ust. 1 lit. e-i) Regulaminu,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 13 ust. 1 lit. j) Regulaminu,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 13 ust. 1 lit. k-l) Regulaminu,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 13 ust. 2 lit. e) Regulaminu
(załącznik nr 2 do SIWZ – wzór) albo informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zawartej w
druku FORMULARZA OFERTY.
1.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w § 13 ust. 1 lit. f-i) oraz k-l) Regulaminu, 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 § 13 ust. 1 lit. f-i) oraz k-l) Regulaminu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 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.
1.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione
powyżej, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt l.1, ppkt. 1-7 powyżej.
1.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1.pkt l.1
a. ppkt 2-4 i 6 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b. ppkt 5 i 7 powyżej- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w § 13 ust. 1 lit. e-i)
Regulaminu;
1.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.5. lit. a tiret pierwszy i trzeci oraz lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 1.5. lit. a tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.7. 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 1.5, 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.
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1.8. 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.
1.9. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wymaganiami określonymi
w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z treści
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

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

W zakresie warunku dotyczącego znajdowania się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca:
1) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości minimum 4 mln zł,
2) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 3 mln
zł.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda załączenia
następujących dokumentów:
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;
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

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

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia wymagane jest, aby Wykonawca
wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę
lub rozbudowę, lub modernizację oczyszczalni ścieków,
o wartości minimum 10 mln zł brutto, w skład której
wchodziło wykonanie obiektów technologicznych.
(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych
wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy
przyjąć kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski
z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym
zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej).
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W zakresie warunku dotyczącego dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest,
aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
1) 1 osobą na stanowisko Kierownika Kontraktu,
posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, co
najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w
zarządzaniu lub nadzorowaniu projektów, w tym co
najmniej 1 projekt o wartości nie mniejszej jak 10
mln zł brutto, związanym z budową, rozbudową, lub
modernizacją oczyszczalni ścieków.
2) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy,
posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy, w tym co najmniej przy realizacji
1 oczyszczalni ścieków o wartości minimum 10 mln
zł brutto, posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na
podstawie wcześniejszych przepisów,
3) 1 osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych
- posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami, uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające
im ważne uprawnienia, wydane na podstawie
wcześniejszych przepisów,
4) 1 osobą na stanowisko kierownika robót
elektrycznych i AKPiA, posiadającą min.
5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami oraz uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na
podstawie wcześniejszych przepisów,
5) 1 osobą na stanowisko kierownika robót drogowych,
posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami oraz uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
6) 1 osobą na stanowisko technologa, posiadającą
min. 10 letnie doświadczenie zawodowe, która
pełniła funkcje technologa rozruchu (lub czynności
równoważne) na co najmniej 1 czynnej (w ruchu)
oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśr./d
2.000 m³.
Uwaga: doświadczenie liczone jest jako faktyczne
pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na
budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym
osoba pełniła funkcje na wielu budowach, przy ocenie
spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden
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(najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na
budowie.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji przez
jedną osobę.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane
odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie
wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach
opisanych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 roku Nr 63 poz.394); W przypadku
zaproponowania osób wchodzących w skład
kluczowego personelu, które nie znają języka
polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda załączenia
następujących dokumentów:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ - wzór),
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania (załącznik 4 do SIWZ) wraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych
robót określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
Dowodami w rozumieniu tego punktu są:
— poświadczenie
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać w/w poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego były wykonane roboty budowlane
wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(załącznik nr 5 do SIWZ - wzór),
[W odniesieniu do obywateli państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu
art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również
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odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim
zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa
w ustawie Prawo budowlane.
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG
zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. nr 63 poz. 394).]
d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6 do SIWZ -
wzór),

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
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)

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. _____ _____
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 podmiot zamawiający:  (jeżeli dotyczy)
_____

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

(jeżeli tak)

Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

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

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Podać cenę:  _____   Podać cenę:  _____ 
Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  08/05/2014  (dd/mm/rrrr)   Godzina: 09:45

IV.3.5) 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.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : 08/05/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina:  _____
(jeżeli dotyczy)Miejscowość :  _____
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)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamawiający informuje, że zamierza zrealizować zamówienie przy udziale środków pochodzących z Funduszu
Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z o.o.

Adres pocztowy: ul. E. Orzeszkowej 8

Miejscowość:  Sępólno Krajeńskie Kod pocztowy:  89-400 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 523882286

E-mail:  zgk-sep.kraj@pro.onet.pl Faks:  +48 523882849

Adres internetowy:  (URL) www.zgksepolno.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)
Protest wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego,
stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____



PL  Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 17 / 21

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
23/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-053784
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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 innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
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 podmiot zamawiający   _____

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 C2 – Zamówienia sektorowe
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/17/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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