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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@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:
„Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” SYGNATURA SPRAWY - JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012

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:  12

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 :

ŁOMIANKI

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:
Szczegółowy zakres inwestycji
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla
następujących kontraktów:
Nr kontraktu lokalizacja
Kontrakt 5 ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Łyżwiarska, Narciarska
Kontrakt 6 ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacjowa
Kontrakt 7 ulice: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego oraz ulice bez nazwy
Kontrakt 8 ulice: Ludowa, Akacjowa, Długa oraz ulice bez nazwy
Kontrakt 9 ulice: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, Sezamowa,
Rataja oraz ulice bez nazwy
Kontrakt 10 ulice: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa
Kontrakt 11 ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia oraz ulice bez nazwy
Kontrakt 12 ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich oraz ulice bez nazwy
Kontrakt 13 ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska oraz ulice bez nazwy
Kontrakt 14 ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna oraz ulice bez nazwy
Kontrakt 15 ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki oraz ulice bez nazwy
Kontrakt 16 ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna oraz ulice bez nazwy
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40.1.1. Wykonanie modeli wraz z obliczeniami technologicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla
wszystkich kontraktów uwzględniając wytyczne Zamawiającego.
40.1.1.1. Model ma uwzględniać ukształtowanie terenu,
40.1.1.2. Model ma być wykonany z wykorzystaniem aktualnych mapy do celów projektowych,
40.1.1.3. Model ma wskazywać optymalny układ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod względem
eksploatacyjnym ( oczekiwane zmniejszenie ilości pompowni ścieków, wykonanie pierścieniowej sieci
wodociągowej ),
40.1.1.4. W ramach możliwości zmiana kanalizacji ciśnieniowych na grawitacyjne.
40.1.2. Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych związane ze zmianami w strukturze
własnościowej i przestrzennej nieruchomości gruntowych dla wszystkich kontraktów.
40.1.2.1. Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych do nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci
wodociągowej bazując na aktualnych mapach.
40.1.2.2. Zebranie oświadczeń właścicieli wszystkich nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci
wodociągowej uzgadniających lokalizację przyłącza wodociągowego.
40.1.2.3. Zaktualizowanie ilości przykanalików sanitarnych do nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci
kanalizacyjnej bazując na aktualnych mapach.
40.1.2.4. Zebranie oświadczeń właścicieli wszystkich nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci
kanalizacyjnej uzgadniających lokalizację przykanalika sanitarnego.
Przewidywana ilość przyłączy wodociągowych po zaktualizowaniu wzrośnie o około 15%.
Przewidywana ilość przykanalików sanitarnych po zaktualizowaniu wzrośnie o około 15%.
40.1.3. Wykonanie projektów wykonawczych na aktualnych mapach do celów projektowych wraz ze wszystkimi
opracowaniami i uzgodnieniami dla następującego zakresu:
40.1.3.1. Projekty wykonawcze sieci wodociągowej dla następujących kontraktów:
Nr kontraktu Długość sieci wodociągowej [m] Ilość przyłączy [szt.]
Kontrakt 5 2328 149
Kontrakt 6 2082 114
Kontrakt 8 1712 61
Kontrakt 9 2564 142
Kontrakt 10 724 35
Kontrakt 11 2904 158
Kontrakt 12 3094 193
Kontrakt 13 1851 112
Suma 16571
463
40.1.3.2. Projekty wykonawcze sieci kanalizacyjnej:
Nr kontraktu Długość sieci kanalizacyjnej[m] Ilość przykanalików [szt.] Ilość pompowni ścieków [szt.]
Kontrakt 5 2074 149 0
Kontrakt 6 2034 110 1
Kontrakt 8 1538 64 1
Kontrakt 9 2220 139 1
Kontrakt 10 647 30 1
Kontrakt 11 3360 156 2
Kontrakt 12 3194 199 0
Kontrakt 13 2008 112 2
Suma 16389
467
8
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40.1.4. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami
dla następującego zakresu:
40.1.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze sieci wodociągowej dla następujących kontraktów:
Nr kontraktu Długość sieci wodociągowej [m] Ilość przyłączy [szt.]
Kontrakt 7 4573 254
Kontrakt 14 2970 148
Kontrakt 15 2669 174
Kontrakt 16 1681 54
Suma 11893
630
40.1.4.2. Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacyjnej dla następujących kontraktów:
Nr kontraktu Długość sieci kanalizacyjnej[m] Ilość przykanalików [szt.] Ilość pompowni ścieków [szt.]
Kontrakt 7 4539 269 0
Kontrakt 14 3586 160 2
Kontrakt 15 2333 169 1
Kontrakt 16 1643 50 1
Suma 12101
648
4
Długości sieci przedstawione w pkt. 40.1.3.1, w pkt. 40.1.3.2., w pkt. 40.1.4.1., w pkt. 40.1.4.2. mają charakter
orientacyjny.
40.1.5. Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci wodociągowej i przyłączy wraz ze wszystkimi
opracowaniami i uzgodnieniami na bazie dokumentacji budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z nowymi
lokalizacjami przyłączy i nowymi trasami sieci dla kontraktów wskazanych w pkt. 40.1.3.1. Przewidywana
długość sieci, po zaktualizowaniu, może różnić się od przedstawionej w pkt. 40.1.3.1. i w pkt. 40.1.4.1. o około
10 %. Przewidywana ilość przyłączy może wzrosnąć, jak podano w pkt. 40.1.2. SIWZ.
40.1.6. Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci kanalizacyjnej i przykanalików wraz ze wszystkimi
opracowaniami i uzgodnieniami na bazie dokumentacji budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z nowymi
lokalizacjami przykanalików i nowymi trasami sieci dla kontraktów wskazanych w pkt. 40.1.3.2. Przewidywana
długość sieci, po zaktualizowaniu, może różnić się od przedstawionej w pkt. 40.1.3.2. i w pkt. 40.1.4.2. o około
10 %. Przewidywana ilość przykanalików może wzrosnąć, jak podano w pkt. 40.1.2. SIWZ.
40.1.7. Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych sieci wodociągowej i przyłączy
wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów uwzględniających wszystkie
zmiany konieczne do wykonania podczas realizacji inwestycji. Przewidywana długość sieci oraz ilość przyłączy
zmieniona w trakcie realizacji inwestycji, może różnić się od przewidzianej w pkt. 40.1.5. o około 5 %.
40.1.8. Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych sieci kanalizacyjnej i przykanalików
wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów uwzględniających wszystkie
zmiany konieczne do wykonania podczas realizacji inwestycji. Przewidywana długość sieci oraz ilość
przykanalików zmieniona w trakcie realizacji inwestycji, może różnić się od przewidzianej w pkt. 40.1.6. o około
5 %.
40.1.9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich.
40.1.10. Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami będącymi przedmiotem zamówienia.
40.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
40.2.1. Projekty wykonawcze, budowlane i budowlane zamienne.
40.2.1.1. Projekty mają być wykonane na aktualnych mapach do celów projektowych 1:500 (nie będą
akceptowane podkłady mapowe skanowane),
40.2.1.2. Projekty mają zawierać uzgodniony z Urzędem Miasta i Gminy Łomianki sposób odtworzenia
nawierzchni drogowych,
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40.2.1.3. Projekty mają zawierać uzgodniony projekt elektryczny włączenia do sieci elektroenergetycznej
pompowni ścieków,
40.2.1.4. Projekt wykonawczy ma uwzględniać wymagania materiałowe, wraz z szczegółowym opisem
parametrów jakościowych, które posłużą do badania materiałów równoważnych,
40.2.1.5. Projekty wykonawczy mają zawierać profile podłużne dla sieci, przyłączy wodociągowych i
przykanalików,
40.2.1.6. Projekt wykonawczy ma zawierać szczegółowe rysunki rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych
takich obiektów jak studnie kanalizacyjne rewizyjne , studnie kanalizacyjne rozprężne, pompownie ścieków,
węzły zasuw , węzły hydrantowe itp. w skali 1:10, 1:25 (nie będą akceptowane rysunki schematyczne).
40.2.1.7. Projekt wykonawczy ma zawierać szczegółowy Projekt AKPiA dla pompowni ścieków, uwzględniający
istniejący system szaf sterowniczych dla pompowni ścieków. (wymagane będą schematy elektryczne,
szczegółowy opis materiałów, dokładny opis włączenia w istniejący system monitoringu),
40.2.1.8. Dokumentacja ma być przygotowana w 5 egz., wersja elektroniczna ma zawierać plany
zagospodarowania terenu w wersji pdf i dwg. Plany zagospodarowania terenu mają być przygotowane w wersji
podkładu mapowego kolorowego i czarno-białego.
40.2.2. Nadzór autorski.
Zamawiający oczekuje pełnienia nadzoru na budowie lub w biurze Zamawiającego, 1 raz w tygodniu do 3
godzin.
Projektant sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:
40.2.2.1. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
40.2.2.2. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,
40.2.2.3. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i
konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych,
40.2.2.4. ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami
projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
40.2.2.5. udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności
użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych i całej inwestycji.
40.2.2.6. dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej
w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Projektanta na ich wprowadzenie, stanowić
będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:
• zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
• rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element
zastępują,
• wpisy do dziennika budowy,
• protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i Projektanta.
40.3. Terminy realizacji zamówienia i odbiór przedmiotu zamówienia
40.3.1. Projekty wykonawcze, budowlane i budowlane zamienne
Etap Nr kontraktu Zakres prac wskazany
w odpowiednich kontraktach Termin realizacji
I Kontrakt 5 Kontrakt 6 pkt. 40.1.1
pkt.40.1.2
ppkt. 40.1.3.1
ppkt. 40.1.3.2.
pkt. 40.1.9. 2 miesiące od dnia podpisania umowy
II Kontrakt 8 Kontrakt 9
Kontrakt 10 pkt. 40.1.1
pkt.40.1.2
ppkt. 40.1.3.1
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ppkt. 40.1.3.2.
pkt. 40.1.9.
5 miesięcy od dnia podpisania umowy
III Kontrakt 7 pkt. 40.1.1
pkt.40.1.2
ppkt.40.1.4.1.
ppkt. 40.1.4.2.
pkt. 40.1.9. 7 miesięcy od dnia podpisania umowy
IV Kontrakt 14 Kontrakt 15
Kontrakt 16 pkt. 40.1.1
pkt.40.1.2
ppkt.40.1.4.1.
ppkt. 40.1.4.2.
pkt. 40.1.9. 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
V Kontrakt 11 pkt. 40.1.1
pkt.40.1.2
ppkt. 40.1.3.1
ppkt. 40.1.3.2.
pkt. 40.1.9.
12 miesięcy od dnia podpisania umowy
VI Kontrakt 12 pkt. 40.1.1
pkt.40.1.2
ppkt. 40.1.3.1
ppkt. 40.1.3.2.
pkt. 40.1.9. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
VII Kontrakt 13 pkt. 40.1.1
pkt.40.1.2
ppkt. 40.1.3.1
ppkt. 40.1.3.2.
pkt. 40.1.9.
14 miesięcy od dnia podpisania umowy
40.3.2. Wykonanie zakresu prac wskazanego w pkt. 40.1.5. i w pkt. 40.1.6. dla danego etapu do 2 miesięcy od
dnia odbioru danego etapu robót.
40.3.3. Wykonanie zakresu prac wskazanego w pkt. 40.1.7.i w pkt. 40.1.8. dla danego etapu w trakcie realizacji
zadania budowlanego jednak nie później niż 1 miesiąc po zakończeniem etapu robót budowlanych dla
poszczególnego kontraktu
40.3.4. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego 25 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W trakcie realizacji zamówienia należy zachować kolejność wykonywania poszczególnych etapów,
przedstawioną w powyższej tabeli (nie dopuszcza się zmiany kolejności wykonywania i przekazywania
Zamawiającemu poszczególnych etapów zamówienia, tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości np. odebrania
etapu III przed etapem I i/lub II).
Odbiór poszczególnych etapów i zakresów prac musi zostać potwierdzony protokółem odbioru częściowego dla
danego etapu.
40.4. Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany trasy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania uzgodnienia ZUD we własnym zakresie. Wszelkie zmiany tras muszą zostać
zaakceptowane przez Zamawiającego.
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Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia może zapoznać się z dokumentacją w
siedzibie Zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71000000  
Dodatkowe przedmioty 71248000  
 71300000  
 71320000  
 71322200  

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):

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

VAT
Stawka
VAT (%)

Wartość:  _____
Waluta: 

albo:

  wg stawki 

Najniższa oferta:  526562.82  i

najwyższa oferta:  1463700.00
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-U/04/73/11/2012

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.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o zamówieniu Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu
zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 049-080142  z dnia:  09/03/2013  (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.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamówienie nr:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 Część nr:  _____ Nazwa:  „Aktualizacja dokumentacji
projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Łomianki”

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
04/06/2013  (dd/mm/rrrr)

V.1.2) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert:  5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:  _____

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa:  EUROTECH MACIEJ TAFF

Adres pocztowy: STANISŁAWÓW DRUGI, UL. ŁĄKOWA 2B

Miejscowość:  LEGIONOWO Kod pocztowy:  05-119 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:  800000.00
  Waluta:  PLN

  wg stawki 

  Całkowita końcowa wartość zamówienia

  Wartość:  _____
  Waluta: 

  albo:

  wg stawki 

  Najniższa oferta:  526562.82  i

  najwyższa oferta:  1463700.00
  Waluta:  EUR

  brana pod uwagę

  wg stawki 
23.00

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać)
liczbę lat:  2  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)
OBSŁUGA GEODEZYJNA
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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 Europejską 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 
00-676

Miejscowość  WARSZAWA Kod pocztowy  UL. POSTEPU 17A

Państwo  Polska (PL) Tel.  _____

E-mail  _____ Faks  _____

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
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa   PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Adres pocztowy 
00-676

Miejscowość  WARSZAWA Kod pocztowyPOSTEPU 17A

Państwo  Polska (PL) Tel.  _____

E-mail  _____ Faks  _____

Adres internetowy  URL  _____

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-094417
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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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