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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 – zamówienia

sektorowe
(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łomiankach Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Rolnicza 244,

Miejscowość:  Łomianki Kod pocztowy:  05-092 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 227513504

Osoba do kontaktów:  TOMASZ CZAJKOWSKI

E-mail:  zwik@zwik-lomianki.pl Faks:  +48 227517035

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zwik.lomianki.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

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

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

Sektor wodny

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach – ulice: Żwirowa,
Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa. Kontrakt 4 Zakres 2"

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 podmiot
zamawiający

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 :

_____

Kod NUTS:  PL12A

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 zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach – ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa, w tym w
szczególności polegająca na wykonaniu:
41.1.1. sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej instalacji do miejskiej
infrastruktury wodociągowej w ul. Wydmowej i Dolnej w Łomiankach, składającą się z:
-Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 DN110 o długości łącznej około – 1031,0 m,
-Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 DN40 o
długości łącznej około – 384,0 m,
-Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 17 DN225 o
długości łącznej około – 229,0 m,
-Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 DN90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości
około – 42,5 m,
-Zestawów hydrantowych – 13 szt.
-Węzłów zasuw wodociągowych – 11 szt.
41.1.2. budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową i uzbrojeniem urządzeń
zbiornikowotłocznych
w ww ulicach oraz włączenie wybudowanych kolektorów ściekowych do miejskiej infrastruktury
kanalizacyjnej w ul. Warszawskiej w Łomiankach, składającej się z:
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-Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U DN200 klasa S o długości łącznej około – 1231,5 m,
-Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U DN160
klasa S o długości łącznej około – 451,5 m,
-Studni kanalizacyjnych DN425 – 54 szt.
-Studni kanalizacyjnych DN1200 – 32 szt.
-Pompowni ścieków sanitarnych DN1500 wraz z kompletną szafą sterowniczą i włączeniem do istniejącego
systemu monitoringu – 1 szt.
-Przewodów tłocznych kanalizacyjnych PE 100 SDR 17 DN110 o długości łącznej około -68,0 m.
41.1.3.Odtworzenia nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego
przed rozpoczęciem prowadzenia robót i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym
uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w stosownych pozwoleniach
na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek
dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno – kanalizacyjnych.
41.1.4.Instalacja systemu monitoringu pracy ww przepompowni ścieków.
Zakres robót został szczegółowo opisany w projekcie wykonawczym dla projektu budowlanego „Projekt
wykonawczy. Zakres 2 – 1 – Dąbrowa Leśna w Łomiankach. Ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna,
Sosnowa.”
41.2. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do:
41.2.1. Utworzenia zaplecza budowy na terenie Łomianek - blisko terenu budowy, na którym zlokalizowane
będzie biuro budowy – czynne w godzinach trwania prac budowlanych.
-Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co
najmniej 6 osób i pomieszczenia przyjmowania interesantów.
-Biuro budowy ma być oznakowane i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp z drogi
publicznej.
W godzinach pracy biura budowy Wykonawca zapewni urzędowanie osoby kompetentnej do udzielania
informacji interesantom (mieszkańcom) w kwestiach dot. budowy (terminy, harmonogramy prac, postęp robót
itp.).
-Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
41.2.2. Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków.
41.2.3. Odtworzenia nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego
przed rozpoczęciem prowadzenia robót i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym
uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w stosownych pozwoleniach
na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek
dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno – kanalizacyjnych.
41.2.4. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi
protokół wejścia na działkę prywatą przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien
zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po
przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje
protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.
41.2.5. Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
41.2.6. Uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
41.2.7. Wykonania tablic informacyjnych dotyczących wykonywanej inwestycji zgodnie z wytycznymi NFOŚIGW.
41.3. Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:



PL  Formularz standardowy 06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe 4 / 17

41.3.1. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej wykonawczej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
41.3.2. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami.
41.3.3. Przetarg powinien zostać przeprowadzony z podziałem zakresu inwestycji na budowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Powinny zostać oddzielnie wykonane kosztorysy dla sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej z uwzględnieniem odbudowy nawierzchni w obu częściach.
41.3.4. Rozliczenie nastąpi oddzielną fakturą na budowę sieci kanalizacyjnej i oddzielną fakturą na budowę
sieci wodociągowej. Kryterium oceny oferty będzie łączna kwota za obie sieci z odtworzeniem nawierzchni dla
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto wykonawca ma w obowiązku we własnym zakresie wykonać i
zatwierdzić dokumentację dotyczącą czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
41.3.5. Badanie równoważności zaproponowanych przez wykonawcę materiałów zamiennych (w stosunku
do materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej) odbywać się będzie wyłącznie na etapie weryfikacji
ofert. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany, wskazanych w dokumentacji technicznej, materiałów
po podpisaniu umowy z Wykonawcą (wyjątkiem są sytuacje, których nie można było przewidzieć przed
podpisaniem umowy z Wykonawcą).
41.3.6. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnego potencjału kadrowego i
sprzętowego, który zostanie zaangażowany do realizacji przedmiotu zamówienia (pełen wykaz kadry osobowej
w formie schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem poszczególnych funkcji technicznych, wykaz sprzętu
oraz maszyn).
41.3.7. W skład przedmiotu zamówienia nie wchodzą fragmenty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
zaprojektowane w działkach o nr ew. 1 na 11 oraz 1 na 6, obręb 0022 w Łomiankach (fragmenty ulicy Żywicznej
i Kamienistej stanowiące część pasa drogi technicznej drogi krajowej nr 7). W związku z tym wyłączeniu
podlega około:
-16,0 mb zaprojektowanej sieci wodociągowej DN110,
-16,5 mb zaprojektowanej sieci wodociągowej DN225,
-3,0 mb zaprojektowanej sieci wodociągowej DN90,
-19,5 mb zaprojektowanej kanalizacji ciśnieniowej DN110,
-14,0 mb zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej DN200,
-7,5 mb zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej DN160.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia prac związanych z budową ww.
fragmentów sieci w dowolnym momencie trwania umowy, we własnym zakresie (po wcześniejszym ustaleniu
terminu rozpoczęcia w/w prac z Wykonawcą, jeżeli prace te kolidowałyby z pracami prowadzonymi przez
Wykonawcę).
41.4. Materiały i urządzenia równoważne:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej materiałów i urządzeń
równoważnych o ile:
- zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w
dokumentacji technicznej,
- będą kompatybilne z istniejącą siecią kanalizacyjną;
Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
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Zamawiający na etapie badania ofert stwierdzi, czy zaproponowane rozwiązania będzie można uznać za
równoważne pod względem parametrów technicznych, materiałowych i eksploatacyjnych.
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności
i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji technicznej nazw producentów ma charakter przykładowy,
ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Niemożliwym jest wymaganie jakości bez wskazania punktu
odniesienia.
Zamawiający stoi na stanowisku, aby nowopowstałe odcinki sieci kanalizacyjnej wykonane zostały z materiałów
i urządzeń o tej samej jakości co istniejąca sieć i były z nimi kompatybilne. Sam fakt, iż wskazuje nazwy
producentów w postaci np. typu…., nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych
producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy, będą one równoważne do wskazanych w dokumentacji
technicznej.
41.5.Roboty zamienne:
41.5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót
zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.
41.5.2. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:
41.5.2.1.nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości
wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych,
41.5.2.2.powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego
parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego
w dokumentacji projektowej materiału);
41.5.2.3.wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz
zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie
na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45232100  
 45232152  
 45232410  
 45232423  
 45232452  
 45233220  
 45233252  
 45000000  
 45100000  
 45111200  
 45200000  
 45210000  
 45220000  

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

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
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II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
Bez VAT Łącznie z

VAT
Stawka
VAT (%)

Wartość:  _____
Waluta: 

albo:

  wg stawki 

Najniższa oferta:  1987311.00  i

najwyższa oferta:  2444010.00
Waluta:  PLN

brana pod uwagę

  wg stawki 
23.00
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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 D2)

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę
wypełnić załącznik D2

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena
albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

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 podmiot zamawiający:   (jeżeli dotyczy)
JRP/ZWIK/ZP/PN-B/07/32/05/2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 

 tak   nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)

Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o systemie kwalifikowania Ogłoszenie o profilu
nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 072-119644  z dnia:  12/04/2013  (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o zamówieniu Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu
zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 110-188716  z dnia:  08/06/2013  (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.:  2013/S 115-196738  z dnia:  15/06/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamówienie nr:  _____ Część nr:  _____ Nazwa:  _____

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12/07/2013  (dd/mm/rrrr)

V.1.2) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert:  3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:  _____

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa:  „DKM-LASKOWSCY” SPÓŁKA
JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
WODNEGO,MELIORACJI, KANALIZACJI I ROBÓT
DROGOWYCH

Adres pocztowy: Dworkowa 2C 05-230 Kobyłka

Miejscowość:  Kobyłka Kod pocztowy:  05-230 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

V.1.4) 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:  1957320.46
  Waluta:  PLN

  wg stawki 
23.00

  Całkowita końcowa wartość zamówienia

  Wartość:  1987311.00
  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.1.5) 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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V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne:
Wartość bez VAT:  _____  Waluta:  _____
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V.2)Udzielenie zamówienia i jego wartość – informacje obowiązkowe nieprzeznaczone do publikacji
 Komisja uwzględni wszelkie aspekty wrażliwe z punktu widzenia handlowego wskazane przez podmioty
zamawiające podczas przekazywania informacji zawartych w tej sekcji w odniesieniu do liczby otrzymanych
ofert, tożsamości wykonawców lub cen.  (Proszę wypełnić pkt V.2.1, V.2.4 i V.2.6 dla każdego udzielonego
zamówienia, jeżeli wymagane informacje nie są przeznaczone do publikacji i nie zostały przedstawione w
poprzednich sekcjach)

Zamówienie nr:        Część nr:        Nazwa: 

V.2.1) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert: 
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 

V.2.2) Liczba udzielonych zamówień:
Wartość bez VAT: 

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

V.2.4) Całkowita końcowa wartość zamówienia bez VAT (proszę podać wyłącznie dane liczbowe):
Wartość bez VAT:         Waluta: 

V.2.5) Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

Pochodzenie pozawspólnotowe  Państwo: 

V.2.6) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena
 albo: 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

V.2.7) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
 tak   nie

V.2.8) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
 tak   nie
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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):
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki - projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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 17a

Miejscowość  warszawa Kod pocztowy  02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587840

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

Adres internetowy URL  _____

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
ODWOŁANIE - pkt. 29.2.1. SIWZ
29.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
29.2.2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
29.2.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
29.2.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
29.2.2.3. odrzucenia oferty odwołującego;
29.2.3. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, musi zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/07/32/05/2013 48
29.2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
29.2.5. Odwołujący przesyła Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
29.2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustaw, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2.
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29.2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
29.2.8. Na czynności, o których mowa w ppkt. 29.2.7. SIWZ nie przysługuje odwołanie, za zastrzeżeniem art.
180 ust.2. ustawy Pzp.
29.2.9. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się:
29.2.9.1. w terminie 5 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 (faksem) albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
29.2.9.2. w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu, a ponieważ przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
29.2.9.3. w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż
określone w ppkt.29.2.9.1. i w ppkt. 29.2.9.2 SIWZ.
29.2.10. w przypadku, gdy mimo obowiązku Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
29.2.10.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zmówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
29.2.10.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
29.2.11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
29.2.12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
29.2.13. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby
może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
29.2.14. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba
wydaje postanowienie.
29.2.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
Szczegółowe przepisy dotyczące odwołania zawarte są w Rozdziale 2 - art. 180 - 198 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy 
ul. postępu 17a

Miejscowość  warszawa Kod pocztowy02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587840

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

Adres internetowy  URL  _____

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-128794
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający:
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 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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Załącznik D2 – Zamówienia sektorowe
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/17/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 2004/17/
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. 40 ust. 3 dyrektywy 2004/17/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

procedura otwarta,
procedurę ograniczoną,
procedurę negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem.

Przedmiotowe zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie.

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 związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie
mógł 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.

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

Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XVIIB 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 2004/17/WE: (maksymalnie 500 słów)

_____
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