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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ks. J. Schulza 5
Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-315

Punkt kontaktowy: Komunalne Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 523045296

Osoba do kontaktów: Andrzej Sakwiński
E-mail: inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl

Faks: +48 523045330

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kpec.bydgoszcz.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

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
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Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - dla projektu: "Przebudowa sieci
ciepłowniczych w Bydgoszczy", Nr POIS.09.02.00-00-012/10 I. Przebudowa sieci ciepłowniczych na
preizolowane wraz z zajęciem terenów i obsługą geodezyjną –na rok 2013: • Przebudowa sieci ciepłowniczej
na osiedlu Błonie od K-2/15 do K-2/34 – I etap od K-2/15 do K-2/25; długość sieci: 0,8 km: średnica DN: 2 x
350 mm. • Przebudowa sieci ciepłowniczej Wyżyny B III – od Centrali w kierunku ul. Szpitalnej; długość sieci:
2,5 km; średnice DN: od 2 x 32 mm do 2 x 150 mm. • Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. Planu 6 – letniego
od komory K-4302 do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego; długość sieci: 0,1 km; średnica DN: 2 x 200 mm. •
Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. Bocianowo – ul. Pomorska – III etap, od komory K-3/22 do ul. Pomorskiej
i wzdłuż ul. Pomorskiej, poprzez Plac Tadeusza Kościuszki do ul. Bocianowo; długość sieci: 0,3 km; średnica
DN: 2 x 250 mm. • Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy
długość sieci: 0,2 km; średnica DN: 2 x 350 mm. II. Przebudowa sieci ciepłowniczych na preizolowane wraz z
zajęciem terenów i obsługą geodezyjną –na rok 2014: • Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. C. Skłodowskiej –
ul. Łęczycka, od komory K-524A do ul. Łęczyckiej i dalej wzdłuż ul. Łęczyckiej; długość sieci 0,1 km; średnica
DN: 2 x 600 mm. • Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. 3-go Maja, od komory K-4/29/5, wzdłuż ul. 3-go Maja, do
komory K-4/29/6; długość sieci: 0,2 km; średnica DN: 2 x 125 mm.• Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu
Błonie – od komory K-2/15 do K-2/34 – II etap od komory K-2/25 do K-2/34; długość sieci: 1,1 km: średnica DN:
2 x 350 mm.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane
Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez instytucję
zamawiającą

Usługi
Kategoria usług: nr: 12
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Bydgoszcz
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 : _____
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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:
Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - dla projektu: "Przebudowa sieci
ciepłowniczych w Bydgoszczy", Nr POIS.09.02.00-00-012/10
I. Przebudowa sieci ciepłowniczych na preizolowane wraz z zajęciem terenów i obsługą geodezyjną –na rok
2013:
• Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie od K-2/15 do K-2/34 – I etap od K-2/15 do K-2/25; długość
sieci: 0,8 km: średnica DN: 2 x 350 mm.
• Przebudowa sieci ciepłowniczej Wyżyny B III – od Centrali w kierunku ul. Szpitalnej; długość sieci: 2,5 km;
średnice DN: od 2 x 32 mm do 2 x 150 mm.
• Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. Planu 6 – letniego od komory K-4302 do skrzyżowania z ul. Wojska
Polskiego; długość sieci: 0,1 km; średnica DN: 2 x 200 mm.
• Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. Bocianowo – ul. Pomorska – III etap, od komory K-3/22 do ul. Pomorskiej i
wzdłuż ul. Pomorskiej, poprzez Plac Tadeusza Kościuszki do ul. Bocianowo; długość sieci: 0,3 km; średnica DN:
2 x 250 mm.
• Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy długość sieci: 0,2 km;
średnica DN: 2 x 350 mm.
II. Przebudowa sieci ciepłowniczych na preizolowane wraz z zajęciem terenów i obsługą geodezyjną –na rok
2014:
• Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. C. Skłodowskiej – ul. Łęczycka, od komory K-524A do ul. Łęczyckiej i dalej
wzdłuż ul. Łęczyckiej; długość sieci 0,1 km; średnica DN: 2 x 600 mm.
• Przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. 3-go Maja, od komory K-4/29/5, wzdłuż ul. 3-go Maja, do komory K-4/29/6;
długość sieci: 0,2 km; średnica DN: 2 x 125 mm.
• Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie – od komory K-2/15 do K-2/34 – II etap od komory K-2/25 do
K-2/34; długość sieci: 1,1 km: średnica DN: 2 x 350 mm.

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

Słownik główny
71520000
71530000
71541000
71241000
79100000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:

tak

nie
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(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)
Wartość szacunkowa zamówienia została oszacowana zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamówienie jest realizowane
w oparciu o środki finansowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oś
priorytetowa IX działanie 9.2 Nr POIS.09.02.00-00-012/10 (podpisana umowa), którego łączna szacunkowa
wartość nie przekracza kwoty 400.000,00 EURO, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011r., Nr 282, poz. 1649).
(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 : 15 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
I. Wadium
1. Wadium wynosi – 8.000,00 PLN (słownie PLN: osiem tysięcy)
2. Wadium można wnieść w jednej z lub kilku następujących formach:
a) pieniężnej,
b) gwarancji bankowej,
c) gwarancji ubezpieczeniowej,
d) poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późń. zm.)
3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
banku PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego
na: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - dla projektu: „Przebudowa sieci
ciepłowniczych w Bydgoszczy”, Nr POIS.09.02.00-00-012/10.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin
uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto
Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem
gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy gwarantem a wykonawcą winna określać
gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania
należności bez zwłoki (tzn. na każde pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo).
Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków:
a) odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z
terminem związania ofertą.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej
pomiędzy poręczycielem, a osobą na rzecz której poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie
dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego odnoszące się do:
a) uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z
terminem związania ofertą.
7. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot
potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne co
najmniej do dnia związania ofertą.
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Umowa poręczenia winna zawierać zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, zawierającego oświadczenie, iż Wykonawca:
a) Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) Wykonawca nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub w
poręczeniach, o których mowa a pkt. 5, 6, 7 należy zdeponować za potwierdzeniem odbioru w siedzibie
Zamawiającego w kasie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu
wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty, ewentualnie
przedłożyć w trakcie otwarcia ofert.
9. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie i terminie zostanie
wykluczony z postępowania.
10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zaliczone na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
12. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z
ustaleniami w Porozumieniu).
13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana),
b) po unieważnieniu postępowania.
14. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
15. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie określonej w pkt. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
16. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP chyba, że udowodnił, iż wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
II. Gwarancje
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wygrał przetarg, wniósł jednorazowo zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zwanej dalej „zabezpieczeniem” przed wyznaczonym terminem podpisania
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena netto). Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy będzie zaokrąglone do wysokości pełnego złotego.
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (zobowiązanie
pieniężne),
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

7 / 20

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu wymagana kwota
zabezpieczenia zostanie wpłacona przez Wykonawcę na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego w
banku PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 , podając nazwę wpłacającego oraz informację czego
wpłata dotyczy: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy do umowy na Wykonanie kompleksowej usługi
– pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – dla projektu: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”, Nr
POIS.09.02.00-00-012/10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na powyższym koncie
Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od podpisania
umowy z winy Wykonawcy.
6. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu,
wraz z odsetkami Zamawiający zalicza na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
o prowizje bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Ww. odsetki wraz z kwotą zabezpieczenia
służą Zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych
beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem, a wykonawcą
winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji bankowej winien znaleźć
się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia
na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania przez Wykonawcę
zamówienia. Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach ubezpieczeniowych
beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a
wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji ubezpieczeniowej
winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania przez
Wykonawcę zamówienia. Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
10. Przy wnoszeniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego,
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez
poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy
wypłaty dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
11. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz
których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego
kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wypłatę
kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego
wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, jak również jej części stanowiących przedmiot
odbioru, będzie dokonana po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego.
2. Ustala się następujący sposób płatności poszczególnych części wynagrodzenia:
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a) w ostatnich dniach następujących miesięcy: VI, IX, XII/2013 r. oraz III, VI, IX/2014 r.,
b) wynagrodzenie będzie płatne w równych częściach.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdą otrzymaną, a niezakwestionowaną fakturę w ciągu do 30 dni od
chwili jej otrzymania na wskazany rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____

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

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić warunki uprawniające do udziału w
postępowaniu o zamówienie oraz wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia. Spełnienie warunków
ocenione zostanie poprzez stwierdzenie i udokumentowanie spełnienia następujących wymagań:
1. W zakresie prawa do ubiegania się o uzyskanie zamówienia:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonawca (Inżynier Kontraktu) ubiegający się o
uzyskanie zamówienia:
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zobowiązuje się do przedstawienia – jako
załączników do Umowy:
- przed dniem podpisania umowy opłaconego
ubezpieczenia (lub poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii tego dokumentu) potwierdzającego,
że Wykonawca (Inżynier Kontraktu) jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków
prowadzonej działalności),
- w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy
ubezpieczenia kontraktu. Minimalne wymagane warunki
umowy ubezpieczenia kontraktu:
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a) zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej ma obejmować szkody osobowe i rzeczowe
wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści
oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem
szkody rzeczowej lub osobowej;
b) zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej ma obejmować również szkody osobowe i
rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców;
c) suma gwarancyjna nie może być niższa niż
5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich
następstwami w postaci utraconych korzyści oraz dla
czystych strat finansowych niebędących następstwem
szkody rzeczowej lub osobowej, przy czym dla strat
finansowych suma gwarancyjna na jedno i wszystkie
zdarzenia powinna wynosić min. 50% podstawowej
sumy gwarancyjnej;
d) zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody
wyrządzone przez Wykonawcę (Inżyniera Kontraktu),
które są wynikiem działania lub zaniechania działania w
związku z realizacją Umowy;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonawca (Inżynier Kontraktu) winien posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia:
a) posiadającymi uprawnienia budowlane do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
(zgodnie z Prawem Budowlanym) w branżach:
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
b) wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, prac w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie jednej pracy, związanej z prowadzeniem
inwestycji z zakresu modernizacji miejskich systemów
ciepłowniczych o wartości min. 4,0 mln PLN netto.

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 :
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_____

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: 25/03/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
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 : 25/03/2013
(dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : Bydgoszcz
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:
Zamówienie dotyczy realizacji projektu inwestycyjnego o numerze POIS.09.02.00-00-012/10 wdrażanego pod
nazwą „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”. Zamówienie jest realizowane w oparciu o środki
finansowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oś priorytetowa IX działanie
9.2 (podpisana umowa).

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
I. Niniejsze postępowanie jest zamówieniem, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.
II. Tryb postępowania - przetarg nieograniczony.
III. Zmiany postanowień zawartej umowy:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość
dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiany zakresu zamówienia spowodowanego zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez
projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
2) Zmiany sposobu wykonywania zamówienia w sytuacjach, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych,
sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane
będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie,
3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac
budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania,
f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
g) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót,
h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej
konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji
umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego
mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,
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j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiającego na
terenie budowy,
k) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i terenowych.
Ww. zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących warunkach:
a) –ad. pkt. 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
b) – ad. pkt. 2) – zamiana na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry
jakościowo i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania
zmówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod
warunkiem nie zwiększania ceny,
ad. pkt. 3) – w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu)
określonego w niniejszej umowie,
d) – ad. pkt. 3)
lit. a) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. b) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie
zamówienia,
lit. c), d), e), f), g), h), i), j), k) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych
przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz , badań.
Pozostałe zmiany:
a) Zmiana stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy
po stronie Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę (Inżyniera Kontraktu).
b) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone na drodze aneksu z zastrzeżeniem, że nie stanowią one
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na zawarcie aneksu. W przypadku każdej zmiany o której
mowa w powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) 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 224587700

Adres internetowy: (URL) 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.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. Środkami ochrony
prawnej są:
a) odwołanie (art. 180 – 198 ustawy);
b) skarga do sądu (art. 198a – 198g ustawy).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
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 224587700

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

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

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez 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 Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik 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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