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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 udzieleniu
zamówienia

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wodociągi Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Reymonta 12

Miejscowość:  Głuchołazy Kod pocztowy:  48-340 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wodociągi Sp. z o.o. Jednostka
Realizująca Projekt adres: ul. Andersa 94, 48-340
Głuchołazy, Polska

Tel.: +48 774527730

Osoba do kontaktów:  Janusz Horodyski

E-mail: Faks:  +48 774527735

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej:  (URL) http://www.wodgluch.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do dokumentów:  (URL) _____

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

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)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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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:
Zadanie Nr VIII - Modernizacja ujęcia i SUW ''Biała Głuchołaska'' w Głuchołazach - zadanie 3a.

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

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

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

W przypadku zamówień na usługi
kategorii 17-27 – zob. załącznik
C1 – czy zgadzają się Państwo na
publikację niniejszego ogłoszenia?

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

Polska, Województwo opolskie,
Powiat nyski, Gmina Głuchołazy.
Kod NUTS:  PL521

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zadanie Nr VIII - Modernizacja ujęcia i SUW Biała Głuchołaska
w Głuchołazach - zadanie 3a, realizowane w ramach projektu pn. Rozwój i modernizacja gospodarki
wodnościekowej
na terenie gminy Głuchołazy. Projekt Nr.POIS.01.01.00-00-003/08.
Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
BUDOWY
dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez
Międzynarodową
Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World
Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007 - 2013.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:
1) rejon ujęcia wody (RUW) w Głuchołazach, ul. Andersa 94, nr działki 1488.
a) wymiana istniejących pomp wraz z rurociągami technologicznymi i armaturą w pompowni wody surowej, w
tym:
- demontaż pomp i urządzeń technologicznych z rurociągami i armaturą,
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- wykonanie i demontaż tymczasowej pompowni i tymczasowych rurociągów technologicznych DN 250 mm, dł.
ok. 50,0 m z armaturą dla utrzymania ruchu czynnej pompowni wody surowej na czas realizacji robót,
- dostawa i montaż 4 szt. nowych pomp zatapialnych o wyd. 50,0 m³/h każda, z osprzętem,
- wykonanie nowych rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej,
- dostawa i montaż nowej armatury z napędem elektrycznym na rurociągach technologicznych,
- wymiana szczelnych przejść rurociągów technologicznych przez ściany konstrukcyjne,
b) wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku pompowni wody surowej, w tym:
- wykonanie wyburzeń starych fundamentów,
- wykonanie zamurowań i zabetonowań otworów,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych nadproży nad oknami,
- docieplenie ścian z wykonaniem nowych tynków zewn. i malowaniem elewacji,
- docieplenie stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia dachu,
- wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
- wykonanie nowych przykryć otworów technologicznych z blachy aluminiowej ryflowanej,
- wymiana płytek posadzkowych na płytki antypoślizgowe w pomieszczeniach pompowni i sterowni,
- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0 m,
- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach pompowni i sterowni,
c) wykonanie doszczelnienia styków dylatacyjnych w betonowej konstrukcji dwu zbiorników retencyjnych wody
surowej (założono na 10 % powierzchni zbiorników),
d) wykonanie robót elektrycznych, w tym:
- przebudowa instalacji elektrycznej, zasilania, sterowania i pomiaru pomp, odgromowej, uziemiającej i
wyrównawczej budynku pompowni wody surowej,
- przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej obiektu RUW,
- instalacja AKP i A,
- sterowanie i monitoring z centralnej Dyspozytorni SUW,
- system telewizji przemysłowej,
2) stacja uzdatniania wody (SUW) o wydajności po przebudowie: Qhśr = 150 m³/h, Qhmax = 170 m³/h, w
Głuchołazach, ul. Reymonta 12, nr działki: 871, 872 i 873.
a) w zakresie technologii uzdatniania wody:
a. roboty budowlano-adaptacyjne:
- wykonanie robót wyburzeniowych żelbetowych elementów części istniejącego wyposażenia technologicznego
(osadniki, komory mieszania, koryta przelewowe, filtry otwarte piaskowe, fundamenty oraz fragmenty stropów i
stropodachu),
- wykonanie otworów w konstrukcjach ścian pod projektowane otwory drzwiowe, wentylacyjne, szczelne
przejścia
rurociągów, wzierniki do filtrów węglowych, itp. oraz otworów montażowych,
- wykonanie pomieszczenia pod układ filtrów piaskowych otwartych samo płuczących oraz pompowni I stopnia
w
miejscu zlikwidowanych osadników nr I i II i komór mieszania nr I i II,
- wykonanie żelbetowego zbiornika pośredniego dla pompowni I stopnia o poj. V = 60,0 m³ z części istniejących
osadników nr III i IV,
- Wykonanie żelbetowego zbiornika pośredniego dla pompowni II stopnia o poj. V = 38,0 m³ z części
istniejącego
filtra otwartego nr IV,
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- wykonanie pomieszczenia dla pompowni II stopnia z części istniejącego filtra otwartego nr III,
- adaptacja istniejących filtrów otwartych piaskowych nr I i II na filtry węglowe,
- roboty remontowo - adaptacyjne pomieszczeń technologicznych w budynkach nr 11B, 11C, 12 oraz w budynku
energetycznym SUW i pompowni wody do sieci wodociągowej,
- roboty remontowe w zbiornikach wody uzdatnionej z termomodernizacją obudowy wejść do zbiorników,
b. roboty demontażowe:
- demontaż istniejących instalacji i urządzeń technologicznych jak: układ płukania wodno - powietrznego filtrów,
układ dozowania wapna i węgla aktywnego pylistego, układ dozowania koagulanta PAX, instalacja dwutlenku
chloru, układ rurociągów i armatury wody surowej i uzdatnionej oraz mieszadeł,
- demontaż urządzeń pompowni wody do sieci wodociągowej (hydroforowi),
- demontaż istniejących konstrukcji wsporczych, schodów, pomostów, obarierowania, przykrycia kanałów i
otworów technologicznych, szczelnych przejść przez konstrukcje ścian żelbetowych,
c. roboty montażowe:
- dostawa i montaż bloku (4 szt.) piaskowych filtrów samopłuczących otwartych DN 2400 mm ze stali
nierdzewnej
wraz z blokiem podczyszczania i recyrkulacji wody nadosadowej,
- dostawa i montaż urządzeń pompowni przewałowej I stopnia,
- dostawa i montaż urządzeń pompowni przewałowej II stopnia,
- dostawa i montaż urządzeń bloku flokulacji i sedymentacji, w tym; mieszadła mechaniczne wolnoobrotowe
oraz
pakiet lamellowy,
- dostawa i montaż zestawu urządzeń ozonowania pośredniego,
- dostawa i montaż pompy płucznej z zespołem urządzeń towarzyszących,
- dostawa i montaż dmuchawy płuczącej z zespołem urządzeń towarzyszących,
- dostawa i montaż urządzeń stacji sprężonego powietrza,
- dostawa i montaż osprzętu podfiltrowego zbiornika wody uzdatnionej,
- dostawa i montaż urządzeń stacji przygotowania i dozowania sody kalcynowanej,
- dostawa i montaż urządzeń stacji dozowania koagulanta PAX,
- dostawa i montaż urządzeń stacji generowania i dozowania dwutlenku chloru,
- dostawa i montaż urządzeń pompowni wody do sieci wodociągowej wraz z armaturą i rurociągami,
- dostawa i montaż zasuw DN 400 mm w istniejącej komorze,
- dostawa i montaż elektromagnetycznego przepływomierza DN 300 mm z czujnikiem przepływu i
przetwornikiem
pomiarowym,
- montaż rurociągów technologicznych wody surowej, uzdatnionej, popłuczyn, przelewów i spustów ze stali
nierdzewnej AISI 304 wraz z armaturą i wykonaniem szczelnych przejść przez ściany zewnętrzne,
- montaż rurociągów tymczasowych DN 250 mm wody surowej i uzdatnionej na czas realizacji robót dla
zapewnienia ciągłości ruchu czynnej SUW,
- montaż rurociągów sprężonego powietrza ze stali nierdzewnej oraz z tworzyw sztucznych PEX wraz z
armaturą,
- montaż rurociągów instalacji ługu sodowego, ClO2, koagulanta, polimeru i wody serwisowej z tworzyw
sztucznych wraz z armaturą,
- montaż instalacji układu ozonowania z rur stalowych kwasoodpornych, odpornych na działanie ozonu AISI
316L,
- montaż instalacji i urządzeń AKP i A,
- montaż konstrukcji wsporczych, pomostów, przykryć kanałów i otworów technologicznych, schodów,
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obarierowania, szczelnych przejść przez ściany i wzierników do filtrów węglowych ze stali nierdzewnej,
d. roboty elektryczne;
- przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej stacji uzdatniania wody,
- przebudowa instalacji elektrycznej zasilania, sterowania i pomiaru urządzeń technologicznych,
- przebudowa instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, instalacji siłowej,
- przebudowa instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównawczej,
- przebudowa instalacji telefonicznej,
- sterowanie i monitoring z centralnej Dyspozytorni SUW,
- system telewizji przemysłowej,
b) w zakresie instalacji sanitarnych:
- wymiana istniejących kotłów węglowych na kotły opalane ekogroszkiem z mechanicznymi podajnikami paliwa
o
mocy: Q1 = 200 kW, Q2 = 150 kW wraz z częścią orurowania w kotłowni,
- wymiana istniejącego czopucha na czopuch z blachy stalowej kwasoodpornej,
- wykonanie grawitacyjnej wentylacji wywiewnej z kotłowni z wyprowadzeniem kanału ponad dach,
- przebudowa instalacji c.o. w pomieszczeniach budynku nr 11A oraz w pomieszczeniach objętych przebudową
technologii SUW w pozostałych budynkach,
- wykonanie wentylacji mechanicznej,
- wykonanie instalacji osuszania powietrza w budynku nr 11A,
- przebudowa instalacji wod.- kan. w budynku nr 11A oraz w pomieszczeniach objętych przebudową technologii
SUW w pozostałych budynkach,
c) w zakresie ogólnego dostosowania pomieszczeń do wymogów sanitarnych oraz obowiązujących warunków
technicznych.
a. wykonanie robót termomodernizacyjnych w tym:
- docieplenie ścian i stropodachu w budynku nr 11A i budynku pompowni sieciowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach objętych przebudową technologii SUW ( w tym
zamurowanie części okien w budynku nr 11A ),
- wykonanie nowych tynków i malowania elewacji budynku nr 11 A i budynku pompowni sieciowej,
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na budynku
nr 11 A i budynku pompowni sieciowej,
b. ułożenie i wymiana płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach objętych przebudową
technologii SUW,
c. malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach objętych przebudową technologii SUW,
Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego
nadzorowana
i gwarantowana.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45453000  
 45450000  

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):   tak   nie



PL  Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7 / 17

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
Bez VAT Łącznie z

VAT
Stawka
VAT (%)

Wartość:  10147500.00
Waluta:  PLN

albo:

  wg stawki 
23.00

Najniższa oferta:  _____  i

najwyższa oferta:  _____
Waluta: 

brana pod uwagę

  wg stawki 
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna przyspieszona
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2
w załączniku D1)

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę
wypełnić załącznik D1

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena
albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Kryteria Waga

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną    tak   nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
8/FS/2011/3a

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 

 tak   nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o zamówieniu Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu
zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2011/S 230-372973  z dnia:  30/11/2011  (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2011/S 250-406765  z dnia:  29/12/2011  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr:  8/FS/2011/3a Część nr:  _____ Nazwa:  Zadanie Nr VIII - Modernizacja ujęcia i SUW Biała
Głuchołaska w Głuchołazach - zadanie 3a.

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14/02/2012  (dd/mm/rrrr)

V.2) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert:  5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:  _____

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa:  Konsorcjum firm:Lider:
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z
o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa, Partner: ABT
Sp. z o.o. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa, ul. Bór
143/157 42-202 Częstochowa

Adres pocztowy: ul. Bór 139

Miejscowość:  Częstochowa Kod pocztowy:  42-202 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 343657466

E-mail: Faks:  +48 343659361

Adres internetowy:  (URL) _____

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia(proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
 

Bez VAT Łącznie z
VAT

Stawka
VAT (%)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  12149250.52
Waluta:  PLN

  wg stawki 

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:  10147500.00
Waluta:  PLN

albo:

  wg stawki 
23.00

Najniższa oferta:  _____  i

najwyższa oferta:  _____
Waluta: 

brana pod uwagę

  wg stawki 

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać)
liczbę lat:  _____  albo  liczbę miesięcy:  _____

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia    tak   nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie
będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT:  _____   Nieznana: 
Waluta:  _____  Proporcja  _____  %

Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom :  (jeżeli są znane)
_____
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--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej   tak   nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu - Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Głuchołazy. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

VI.2) Informacje dodatkowe:(jeżeli dotyczy)
_____

VI.3) Procedury odwoławcze 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Oficjalna nazwa   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy 
ul.Postępu 17 a

Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy  02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801

E-mail  odwolania@uzp.gov.pl Faks  +48 224587800

Adres internetowy URL  http://www.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.3.2) Składanie odwołań  (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
1) środki ochrony prawnej 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, (Dz.U. 2010 Nr 113,poz. 759 ze zm.), (ustawa Pzp),
2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,
3) środkami ochrony prawnej, są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
2. Odwołanie.
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp,
2) odwołanie wnosi się 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 Pzp, albo w
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terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
4) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia,
5) szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp,
3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje
skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy
Pzp.
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa   Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy 
ul.Postępu 17 a

Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801

E-mail  odwolania@uzp.gov.pl Faks  +48 224587800

Adres internetowy  URL  http://www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-040675
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I.0) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca:
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

 
--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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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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Załącznik D1 – Zamówienia ogólne
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/
WE.

(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia
odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu
zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby
skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić
dodatkowe informacje.)

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

procedura otwarta,
procedurę ograniczoną.

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie. (wyłącznie
dla dostaw)

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn:

technicznych,
artystycznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw.

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie.

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej.

Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:
od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,
od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.

Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..
UE

Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.
Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.

Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola
(odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z
przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z
dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów)

_____
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