Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: PKP Energetyka S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-681

Punkt kontaktowy: PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie - Usługi, Zakład Lubelski, ul. Okopowa 5,
20-022 Lublin

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 814725504

Osoba do kontaktów: Teresa Chmielewska, Bogdan Wrzos, Tadeusz Krawczyk
E-mail: t.chmielewska@pkpenergetyka.pl

Faks: +48 814721693

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) www.pkpenergetyka.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:
Dostawa dwóch stacji wolnostojących bez transformatora i jednej stacji wolnostojącej z transformatorem
olejowym
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: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Stacje transformatorowe (z transformatorem olejowym – Zadanie 3) stanowiące przedmiot zamówienia
powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku (tzn. nie mogą pochodzić z
odzysku ani remontu) powinny zawierać powyżej 50% udziału towarów pochodzących z państw członkowskich
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Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców oraz spełniać wymagania techniczne określone poniżej.
Zadanie 1.
STACJA TRANSFORMATOROWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z WEWNĘTRZNĄ
OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3,6 15/0,4/1X400KVA. – BEZ TRANSFORMATORA
Stacja transformatorowa małogabarytowa wolnostojąca w obudowie betonowej z wewnętrzną obsługą typu
STLmb-3,6 15/0,4/1x400kVA. – bez transformatora. Przedmiotową stację zaprojektowano na podstawie
albumu: "Stacje transformatorowe betonowe z obsługą wewnętrzną". Budynek stanowi obudowę żelbetową
dla urządzeń energetycznych w wariancie architektonicznym 1 dach kopertowy czterospadowy (nakładka na
stropodach), pokryty blachodachówką. Stacja w wykonaniu specjalnym posiadająca trzy ściany oddzielenia
przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120. Fundament stacji wyposażony w misę olejową
mieszczącą 100% oleju transformatora hermetycznego o mocy do 630 kVA oraz uwzględniający strefie
przemarzania gruntu, dzięki czemu stacja posadowiona jest stabilnie.
Wymiary zewnętrzne stacji
- szerokość: 2 600mm
- długość: 3 600mm
- wysokość z fundamentem 3 325mm
Wyposażenie stacji;
Rozdzielnica SN typu RSL 17,5 kV, 400A, 12,5 kA
o 1 x pole transformatorowe typu T1, z rozłącznikiem typu OMB 24/T/P/BDT/160 i
wkładkami bezpiecznikowymi SN.
o 2 x pole liniowe typu L1, z rozłącznikiem typu OM 24/T/P/UD/160
Rozdzielnicę nn typu RNL 1250A; 400/230 V
o 1 x wyłącznik główny typu RA 1250 A,
o 3 x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy typu NSLOO 160A
o 7x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NSL2 400A.
o 1 x pomiar półpośredni energii, zakończony listwą pomiarową.
o 1 x potrzeby własne.
Zadanie 2.
STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z
ZEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3/1,6B 15/0,4/1X400KVA – BEZ TRANSFORMATORA
Stacja transformatorowa małogabarytowa wolnostojąca w obudowie betonowej z zewnętrzną obsługą
typu STLmb-3/1,6b. 15/0,4/1x400kVA – bez transformatora. Przedmiotową stację zaprojektowano na podstawie
albumu: "Stacje transformatorowe betonowe z obsługą zewnętrzną".Obudowa stacji jest prefabrykowaną
konstrukcją żelbetową składającą się z fundamentu betonowego połączonego trwale z obudową nadziemna.
Całość stanowi monolit. Fundament stacji posiada otwory przepustowe umożliwiające wprowadzenie kabli
SN i nN do stacji. Fundament jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wilgoci specjalnymi środkami
malarskimi. Dach stacji jest zdejmowany. Stacja w obudowie betonowej wariancie architektonicznym 1
dach kopertowy czterospadowy (nakładka na stropodach), pokryty blachodachówką. Stacja w wykonaniu
standardowym posiadająca trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120.
Fundament stacji wyposażony w misę olejową mieszczącą 100% oleju transformatora hermetycznego o mocy
do 630 kVA oraz uwzględniający strefie przemarzania gruntu, dzięki czemu stacja posadowiona jest stabilnie
Wymiary zewnętrzne stacji
- szerokość: 1 600mm
- długość: 3 600mm
- wysokość z fundamentem 2 900mm
Wyposażenie stacji;
Rozdzielnicę SN typu 8DJH compact RRT
o 1 x pole transformatorowe
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o 2 x pole liniowe
Rozdzielnicę nn typu RNL 1250A; 400/230 V
o 1 x wyłącznik główny typu RA 1250 A,
o 4 x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy typu NSL 160A
o 1x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NSL 400A.
o 1 x potrzeby własne.
Zadanie 3.
STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCEJ W OBUDOWIE BETONOWEJ Z
OBSŁUGĄ WEWNĘTRZNĄ TYPU STLMB-3,6. – Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM 400KVA
Stacja transformatorowa małogabarytowa w obudowie betonowej z obsługą wewnętrzną typu STLmb-3,6.
Przedmiotową stację zaprojektowano na podstawie albumu: "Stacje transformatorowe betonowe z obsługą
wewnętrzną". Budynek stanowi obudowę żelbetową dla urządzeń energetycznych Wykonanie obudowy stacji:
Trzy ściany betonowe w wykonaniu standardowym posiadają odporność ogniową: REI 120, płyta dachowa
REI 60, ściana frontowa z drzwiami stalowymi z żaluzjami, dach w wariancie podstawowym, transformator
olejowy 400kVA (Dyn5 15/04kV), Obudowa stacji jest prefabrykowaną konstrukcją żelbetową składającą się
z fundamentu betonowego połączonego trwale z obudową nadziemna. Całość stanowi monolit. Fundament
stacji posiada otwory przepustowe umożliwiające wprowadzenie kabli SN i nN do stacji. Fundament jest
zabezpieczony przed przedostawaniem się wilgoci specjalnymi środkami malarskimi szczelny przystosowany
do pomieszczenia 100% oleju w przypadku awarii transformatora o największej dopuszczalnej mocy – 630
kVA. Posiada we wszystkich czterech ścianach otwory (zaślepione cienką ścianką) Φ125mm i Φ170mm
do prowadzenia kabli nn i SN z dowolnej strony stacji. Dach stacji kopertowy czterospadowy, pokryty
blachodachówką. Stacja w wykonaniu standardowym posiadająca trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego
w klasie odporności ogniowej REI 120. Fundament stacji wyposażony w misę olejową mieszczącą 100% oleju
transformatora hermetycznego o mocy do 630 kVA oraz uwzględniający strefie przemarzania gruntu, dzięki
czemu stacja posadowiona jest stabilnie
Wymiary zewnętrzne stacji
- część nadziemna:
szerokość: 2 600mm
długość: 3 600mm
wysokość 2 540mm (bez nakładki dachowej)
- fundament:
szerokość: 2 600mm
długość: 3 600mm
wysokość 800mm
Wyposażenie stacji;
Stacja składa się z czterech bloków funkcjonalnych umieszczonych w obudowie betonowej:
- rozdzielnicy średniego napięcia
- rozdzielnicy niskiego napięcia
- stanowiska transformatorowego
- szafy pomiarowej
Na ścianie frontowej znajduje się dwoje drzwi. Jedne drzwi z dostępem do rozdzielnicy NN iSN, drugie stanowią
wejście do komory transformatorowej. Część eksploatacyjna oddzielona jest od od komory transformatorowej
przegrodą siatkową.
Rozdzielnica średniego napięcia typu RSL
Konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z elementów giętych łączonych przez spawanie. Celki między sobą
łączone są przez skręcanie i przykręcone do ramy. Pola rozdzielnicy mają podziałkę 650mm. Szyny wykonane
są z pręta Cu Φ12 izolowanego wężem termokurczliwym. Między celkami montowane są przegrody izolacyjne.
Celki wykonane są z drzwiami prawymi, w układzie pól L1, PR, T1
Pole liniowe (L1)
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W polu liniowym instalowany jest rozłącznik instalowany jest rozłącznik z uziemnikiem typu OR4-24 TU2 z
izolatorem reaktancyjnym oraz neonowymi wskaźnikami napięcia.
Pole pomiarowe (PR)
W polu pomiarowym instalowany jest rozłącznik typu OR5-24 T2A oraz przekładniki napięciowe UMZ17-1 i
przekładniki prądowe typu TPU 50.11
Pole transformatorowe (T1)
W polu transformatorowym instalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy typu OR5-24 T2A wyposażony we
wkładki bezpiecznikowe
Rozdzielnica niskiego napięcia typu RNL
Konstrukcja rozdzielnicy niskiego napięcia wykonana jest z elementów systemu przystosowanych do
połączeń poprzez skręcanie. Rozdzielnica składa się z pola zasilającego i 10 pól odpływowych. Pole
zasilające wyposażone jest w rozłącznik główny typu RA-1250. Pola odpływowe wyposażone są w rozłączniki
bezpiecznikowe typu SLBM630/400. Konstrukcja umożliwia wymianę rozłącznika od przodu rozdzielnicy.
W szafce pomiarowej TP montowanej na ściance pomieszczenia rozdzielni przewidziano miejsce na licznik
energii elektrycznej, listwę WAGO 847-102, synchronizator, moduły komunikacyjne umożliwiające zdalny
odczyt licznika przez PGE Dystrybucja S.A. Lublin O/Zamość i PKP Energetyka S.A. oraz gniazdo serwisowe
10A/230V. Pomiar realizowany jest po stronie średniego napięcia (pośredni). Połączenia przekładników
prądowych z szafką pomiarową należy wykonać przewodem YKSY 7x2,5mm2 a napięciowych YKSY 5x1,5mm2
w rurkach instalacyjnych.
Komora transformatora
Komora transformatorowa jest przystosowana do instalowania transformatorów o mocy do 630kVA.
Transformator jest połączony z rozdzielnicą średniego napięcia trzema jednożyłowymi kablami w izolacji
polietylenu sieciowego typu YHAKXS 1x70mm2 na napięcie 12/20kV. Natomiast po stronie DN transformator
połączony jest za pomocą kabli jednożyłowych dwóch na fazę Typu YKXs 1x240mm2 na napięcie 0,6/1kV. Na
potrzeby kompensacji biegu jałowego transformatora montować baterię kondensatorów 7,5kVA/400V.
Potrzeby własne
Pole potrzeb własnych przeznaczone jest do zasilenia obwodów oświetleniowych zespołu stacji oraz gniazda
wtykowego. Załączenie oświetlenia dokonuje się wyłącznikiem umieszczonym prze drzwiach wejściowych. Przy
drzwiach znajduje się dodatkowo gniazdo wtykowe 230V, 10A.
UWAGI (ODNOSZĄ SIĘ DO KAŻDEGO Z ZADAŃ):
1. OFEROWANE STACJE TRANSFORMATOROWE MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY
ZGODNOŚCI WYDANE PRZEZ JEDNOSTKĘ POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ POLSKIEGO CENTRUM
AKREDYTACJI
2. STACJE POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZEPUSTY KABLOWE SN I NN O SZCZELNOŚCI NIE
MNIEJSZEJ NIŻ 5 BARÓW POTWIERDZONEJ BADANIEM.
3. OBUDOWA STACJI POWINNA BYĆ O KLASIE 10 I STOPNIU OCHRONY IP 43.

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

Słownik główny
45232221

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
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
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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)
Zakres zamówienia zgodny z opisem w punkcie II.1.5
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :
tak
nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) _____albo Zakres: między : _____ i : _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 30 (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)
1. Wykonawca na trzy stacje i transformator udziela gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci,
lecz nie krótszą niż 36 miesięcy.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie urządzeń w okresie 36 miesięcy od podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych).
4. Szczegółowe informacje dotyczące warunków wniesienia wadium zawarte będą w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Warunkiem dokonania zapłaty ceny będzie dołączenie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego
zawierającego wszystkie wymagane dokumenty, stwierdzającego sprawność i kompletność przedmiotu
dostawy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć
dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie
z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu
rzez osobę/osoby podpisujące ofertę.

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:
A. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Zadanie 1 - STACJA TRANSFORMATOROWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z
WEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3,6 15/0,4/1X400KVA. – BEZ TRANSFORMATORA
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- wykonał należycie co najmniej 5 dostaw stacji transformatorowych wolnostojących w obudowie betonowej
z wewnętrzną obsługą typu STLmb-3,6 15/0,4/1x400 KVA o wartości co najmniej 65 000,00 zł netto za jedną
dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie.
2. Zadanie 2 - STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCA W
OBUDOWIE BETONOWEJ Z ZEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3/1,6b 15/0,4/1X400KVA – BEZ
TRANSFORMATORA
- wykonał należycie co najmniej 5 dostaw stacji transformatorowych małogabarytowych wolnostojących w
obudowie betonowej z zewnętrzną obsługą typu STLmb – 3/1,6B 15/0,4/1x400 KVA o wartości co najmniej
50 000,00 zł netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
3. Zadanie 3 - STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCEJ W OBUDOWIE
BETONOWEJ Z OBSŁUGĄ WEWNĘTRZNĄ TYPU STLMB-3,6. – Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM
400KVA
- wykonał należycie co najmniej 3 dostawy stacji transformatorowych małogabarytowych wolnostojących w
obudowie betonowej z obsługą wewnętrzną typu STLmb –3,6 z transformatorem olejowym 400 KVA o wartości
co najmniej 107 000,00 zł netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
B. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp - składają wszyscy wykonawcy bez względu na status prawny Wykonawcy (tj. spółki prawa
handlowego i osoby fizyczne)
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp,
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
5. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. B ppkt. 1-7, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokumenty, o których mowa w pkt.B ppkt. 8
a, b i c powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce
zamieszkania lub siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.B ppkt. 8) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę stosownie do postanowień art. 24 Pzp.
UWAGA: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału, składane wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby uprawnionej do składania
oświadczeń za zgodność z oryginałem na kopii dokumentu).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
DO ZŁOŻENIA OFERTY ZOSTANIE ZAPROSZONYCH
6 WYKONAWCÓW.
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym należy dołączyć:
1. Zadanie 1 STACJA TRANSFORMATOROWA
WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ
Z WEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3,6
15/0,4/1X400KVA. – BEZ TRANSFORMATORA
a) wykaz należycie wykonanych co najmniej 5 dostaw
stacji transformatorowych wolnostojących w obudowie
betonowej z wewnętrzną obsługą typu STLmb-3,6
15/0,4/1x400 KVA o wartości co najmniej 65 000,00 zł
netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Znaczenie
warunku - za wykazanie 5 dostaw Wykonawca otrzyma
5 punktów.
b) Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie
dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
oraz wykazu zrealizowanych dostaw stacji
transformatorowych wraz z podaniem ich wartości, dat
dostaw i podmiotów, na rzecz których były dostawy
a także dołączonych poświadczeń ich należytego
wykonania.
c) Jeżeli liczba Wykonawców zakwalifikowanych
do udziału w postępowaniu będzie większa niż
6, Zamawiający dokona dodatkowej oceny. Za
wykazanie dostaw ponad wymagane minimum, o
którym mowa w ppkt 1a) będą przyznawane dodatkowe
punkty tj. 1 pkt za każde kolejne dostawy w tym
przedmiocie zamówienia udokumentowane nadto np.
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referencjami. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych
6 Wykonawców z najwyższą ilością punktów.
2. Zadanie 2 STACJA TRANSFORMATOROWA
MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCA W
OBUDOWIE BETONOWEJ Z ZEWNĘTRZNĄ
OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3/1,6B 15/0,4/1X400KVA –
BEZ TRANSFORMATORA
a) wykaz należycie wykonanych co najmniej 5
dostaw stacji transformatorowych małogabarytowych
wolnostojących w obudowie betonowej z zewnętrzną
obsługą typu STLmb – 3/1,6b 15/0,4/1x400 KVA
o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto za jedną
dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Znaczenie
warunku - za wykazanie 5 dostaw Wykonawca otrzyma
5 punktów.
b) Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie
dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
oraz wykazu zrealizowanych dostaw stacji
transformatorowych wraz z podaniem ich wartości, dat
dostaw i podmiotów, na rzecz których były dostawy
a także dołączonych poświadczeń ich należytego
wykonania.
c) Jeżeli liczba Wykonawców zakwalifikowanych
do udziału w postępowaniu będzie większa niż
6, Zamawiający dokona dodatkowej oceny. Za
wykazanie dostaw ponad wymagane minimum, o
którym mowa w ppkt 2a) będą przyznawane dodatkowe
punkty tj. 1 pkt za każde kolejne dostawy w tym
przedmiocie zamówienia udokumentowane nadto np.
referencjami. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych
6 Wykonawców z najwyższą ilością punktów.
3. Zadanie 3 STACJA TRANSFORMATOROWA
MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCEJ
W OBUDOWIE BETONOWEJ Z OBSŁUGĄ
WEWNĘTRZNĄ TYPU STLMB-3,6. – Z
TRANSFORMATOREM OLEJOWYM 400KVA
a) wykaz należycie wykonanych co najmniej 3
dostaw stacji transformatorowych małogabarytowych
wolnostojących w obudowie betonowej z obsługą
wewnętrzną typu STLmb –3,6 z transformatorem
olejowym 400 KVA o wartości co najmniej 107 000,00 zł
netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Znaczenie
warunku - za wykazanie 3 dostaw Wykonawca otrzyma
3 punkty.
b) Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie
dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
oraz wykazu zrealizowanych dostaw stacji
transformatorowych wraz z podaniem ich wartości, dat
dostaw i podmiotów, na rzecz których były dostawy
a także dołączonych poświadczeń ich należytego
wykonania.
c)Jeżeli liczba Wykonawców zakwalifikowanych
do udziału w postępowaniu będzie większa niż
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6, Zamawiający dokona dodatkowej oceny. Za
wykazanie dostaw ponad wymagane minimum, o
którym mowa w ppkt 3a) będą przyznawane dodatkowe
punkty tj. 1 pkt za każde kolejne dostawy w tym
przedmiocie zamówienia udokumentowane nadto np.
referencjami. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych
6 Wykonawców z najwyższą ilością punktów.
Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zamawiający oceni sumę
wyników wszystkich wykonawców zgodnie z kryteriami
wskazanymi wyżej.
UWAGI (ODNOSZĄ SIĘ DO KAŻDEGO Z ZADAŃ):
1. OFEROWANE STACJE TRANSFORMATOROWE
MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY
ZGODNOŚCI WYDANE PRZEZ JEDNOSTKĘ
POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ POLSKIEGO
CENTRUM AKREDYTACJI
2. STACJE POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W
PRZEPUSTY KABLOWE SN I NN O SZCZELNOŚCI
NIE MNIEJSZEJ NIŻ 5 BARÓW POTWIERDZONEJ
BADANIEM.
3. OBUDOWA STACJI POWINNA BYĆ O KLASIE 10 I
STOPNIU OCHRONY IP 43.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
EU EZ5-Ez7-9031/01/2014

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)

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

13 / 20

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: 04/04/2014 (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 : _____ (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______
(dd/mm/rrrr) Godzina: _____
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Do składania ofert Zamawiający zaprosi maksymalnie 6 Wykonawców (z uwzględnieniem art. 51 ust.3
Ustawy Pzp, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postepowaniu i uzyskają najwyższą punktację podczas
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA: W PRZYPADKU UZYSKANIA TEJ SAMEJ ILOŚCI PUNKTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW NA
OSTATNIM MIEJSCU KWALIFIKUJĄCYM DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT, ZAMAWIAJĄCY
ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZAPROSZENIA WIĘCEJ NIŻ 6 WYKONAWCÓW.
2.Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu Wykonawcy składają w formie pisemnej osobiście w godz.
8.00-14.00 w dni robocze bez sobót w siedzibie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład
Lubelski, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. nr 588 (sekretariat) lub korespondencyjnie na adres j/w.
2. Wniosek musi stanowić odrębny dokument. Wraz z wnioskiem wykonawcy składają wszelkie oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w
zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania,
oznaczonym w następujący sposób: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Lubelski,
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Dostawa dwóch stacji
wolnostojących bez transformatora i jednej stacji wolnostojącej z transformatorem olejowym". Nie otwierać
przed dniem 04.04.2014 godz. 10:00
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału, składane wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby uprawnionej do składania
oświadczeń za zgodność z oryginałem na kopii dokumentu).
Zaleca się, by:
– wniosek, oświadczenia i dokumenty były trwale złączone lub oprawione razem
– strony wniosku, oświadczeń i dokumentów były ponumerowane
- wszystkie strony oświadczeń i dokumentów dołączonych do wniosku, jak i sam wniosek powinny być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu
- jeżeli uprawnienie nie wynika z załączonych do wniosku dokumentów, należy załączyć do wniosku
odpowiednie pełnomocnictwo do występowania w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wniosek składany przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje odpowiednio ustanowiony pełnomocnik
- poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku sporządzenia wniosku
lub załączenia do wniosku dokumentów w innym języku niż polski, zamawiający wymaga załączenia do wniosku
tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę.
5. W niniejszym postępowaniu, z wyjątkami przewidzianymi w ogłoszeniu, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia i informacje przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
6. Poniższe formularze do pobrania na stronie www.pkpenergetyka.pl:

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

15 / 20

- Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,
- Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp
- Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1),
- Wzór wykazu zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat,
7. Informacje w sprawach technicznych dotyczących zamówienia udziela Pan Bogdan Wrzos tel.
697042521, e-mail: b.wrzos@pkpenergetyka.pl oraz Pan Tadeusz Krawczyk tel. 697042052, e-mail:
t.krawczyk@pkpenergetyka.pl. W sprawach formalnych dotyczących zamówienia Pani Teresa Chmielewska tel.
81 4725504, e-mail: t.chmielewska@pkpenergetyka.pl

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-675

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

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)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-675

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-037853
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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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