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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa, adresy i punkty kontaktowe :

Oficjalna nazwa:  Miasto Piotrków Trybunalski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pasaż Karola Rudowskiego 10
Miejscowość:  Piotrków Trybunalski Kod pocztowy:  97-300 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 447327796
Osoba do kontaktów:  Halina Biniek
E-mail:  h.biniek@piotrkow.pl +48 447327798

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.piotrkow.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 dialogu konkurencyjnego oraz
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) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających :
tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – Kontrakt
nr I, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr
POIS.01.01.00-00-003/07

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

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

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

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

Kod NUTS:  PL1
Kod NUTS:  PL115

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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 :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

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 : 
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków” – Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07 2. Zakres robót stanowi
modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, w tym: • rozbudowa ciągu technologicznego
oczyszczania ścieków, • wdrożenie układu retencjonowania ścieków, • usprawnienie gospodarki cieplnej i
energetycznej oraz gospodarki biogazem, • rozbudowa systemu automatyzacji, okablowania i pomiarów,
• modernizacja systemu elektroenergetycznego obiektu. 3. Przewidywana obliczeniowa ilość ścieków
doprowadzanych do oczyszczalni będzie wynosić 19 000 m³/d i średnio 16 000 m³ w pogodzie bezdeszczowej.
Maksymalna przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w pogodzie deszczowej, z uwzględnieniem warunku
podczyszczania wód opadowych będzie równa 60 000 m³/d 4. W ramach modernizacji części ściekowej
oczyszczalni przewiduje się: • modernizację stacji krat obejmującą wymianę krat i hermetyzację procesu, •
przebudowę instalacji ewakuacji, płukania i odwaniania piasku, • modernizację pompowni głównej ścieków
i osadów w tym m.in. wymianę pomp i armatury w zblokowanej, • zmianę sposobu zagospodarowania
istniejących osadników wstępnych i przystosowanie ich do funkcji retencjonowania ścieków surowych
z jednoczesnym zachowaniem funkcji osadników deszczowych, • zmianę sposobu zagospodarowania
istniejących KOCZ na zbiorniki retencyjne II-ego stopnia, • budowę nowego ciągu oczyszczania ścieków w tym
a) osadników wstępnych b) reaktorów biologicznych, • modernizację istniejących osadników wtórnych w tym
m.in. podwyższenie ścian i wymianę wyposażenia, • modernizację pompowni wysokich ciśnień w tym m.in.
wymianę pomp i armatury, • modernizację istniejącej pompowni wysokiego ciśnienia, • modernizację rurociągu
odprowadzania ścieków oczyszczonych. 5. W zakresie przebudowy ciągu technologicznego gospodarki
osadowej planuje się: • budowę węzła uwalniania lotnych kwasów tłuszczowych w procesie prefermentacji
osadu wstępnego, • rozbudowę węzła mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego, • wymianę
wyposażenia technologicznego i zmianę sposobu sterowania procesem zamkniętej fermentacji osadów
zmieszanych, uśrednionych, • przebudowę systemu podgrzewania osadu w procesie fermentacji, • budowę
i wyposażenie stacji odwadniania osadu przefermentowanego, • budowę wiaty tymczasowego gromadzenia
osadów odwodnionych, • likwidację otwartych zbiorników fermentacji wraz z zagospodarowaniem osadów
przefermentowanych. 6. Planowane prace dla ciągu gospodarki gazowej obejmują: • wymianę instalacji biogazu
wraz z urządzeniami technologicznymi, • wykonanie instalacji kogeneracji i kotłowni na biogaz i gaz ziemny.
Ponadto do wykonania są roboty w zakresie: • wymiany sieci centralnego ogrzewania i sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, zakładowej, • wykonania instalacji wody technologicznej, • modernizacji rozdzielnic i stacji
transformatorowych oraz wewnętrznych sieci energetycznych, • wdrożenia kompletnego systemu automatyki
i pomiarów AKPiA, • modernizacji budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących norm i przepisów, •
modernizacji ciągów komunikacyjnych.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45252127  
Dodatkowe przedmioty 45252200  

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
 

jednej lub więcej części
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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)
_____

(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 :  27   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)
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden milion i 00/100 PLN) 2.Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących
formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych; 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 późn. zm.) 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji,
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)numer zamówienia
nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, c)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją, d)kwotę gwarancji, e)termin ważności gwarancji, f)zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia
kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż - Wykonawca,
którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p.,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw i nie
udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie.” 3)Postanowienia pkt 11.2.2) stosuje się
odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 11.2.1).b) i 11.2.1).e). 3.Miejsce i sposób wniesienia
wadium 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: na
rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 z dopiskiem „Wadium –
Modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach Projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Piotrkowie Trybunalskim” Nr POIS.01.01.00-00-003/07”

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

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 : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

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:
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Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu: 1)Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
a)oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p i o braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie
w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w
takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące
wszystkich wykonawców. b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.; c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert; d)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e)aktualna informacja
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (w przypadku podmiotów zbiorowych). Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817): jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej w: 1)pkt 9.1.1) b), c), d) i f) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości; b)nie zalega z uiszczaniem 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; 2)pkt. 9.1.1) e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u. p.z.p. 3)dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.1) a) i c)
oraz 9.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.1) b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert; 4)jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.1) i 2)
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania
dotyczące terminów wystawienia dokumentów określone w punkcie 9.2.3) stosuje się odpowiednio. 3.Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.3), polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., wymaga się przedłożenia informacji,
o której mowa w pkt. 9.1.3), dotyczącej tych podmiotów. 4.Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1 i pkt. 9.2
mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.Zamawiający
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły „Spełnia-nie
spełnia”.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W
szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma
obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, który/którzy
spełnia/spełniają dany warunek):

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,- PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, w którym
posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie
środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę
zdolności kredytowej we wskazanej wyżej kwocie,
b)posiadać w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie) przychody netto ze sprzedaży w
wysokości co najmniej 100 mln PLN każdorocznie. W
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdania
finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią odpowiednio
o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania
i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres 2.Stosownie do treści § 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich dokumenty te mogą być składane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817): jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej w: 1)pkt 9.1.1) b), c), d) i f)
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b)nie
zalega z uiszczaniem 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; 2)pkt. 9.1.1) e) składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 u. p.z.p. 3)dokumenty, o których
mowa powyżej w pkt. 9.2.1) a) i c) oraz 9.2.2) powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 9.2.1) b) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania
ofert; 4)jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub
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w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej w pkt. 9.2.1) i 2) zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wymagania dotyczące terminów wystawienia
dokumentów określone w punkcie 9.2.3) stosuje
się odpowiednio. 3.Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.3),
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p.,
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w
pkt. 9.1.3), dotyczącej tych podmiotów. 4.Dokumenty, o
których mowa w pkt. 9.1 i pkt. 9.2 mogą być składane
w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski. 5.Zamawiający
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. 6.Wartości i dane ekonomiczne i
finansowe przedstawione przez Wykonawcę muszą
być podane w PLN, a w przypadku Wykonawców
spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie
ich kraju. Zamawiający dokona przeliczenia wartości
i danych finansowych przedstawionych przez
Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na PLN według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. 7.Ocena spełniania
przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana
według formuły „Spełnia-nie spełnia”.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
W szczególności Wykonawca musi spełniać
następujące warunki (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie
ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne
kwalifikacje i doświadczenie): o Wykonawca musi
udokumentować iż wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej trzy zamówienia na roboty
budowlane, których przedmiotem była budowa lub
modernizacja oczyszczalni ścieków dla co najmniej 170
000 RLM każda, będące obecnie w trakcie eksploatacji
i wartości co najmniej jednej z robót budowlanych
wynosiła min. 100 mln PLN netto. o Wykonawca
musi udokumentować iż wykonał lub w przypadku

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz
wykonanych robót budowlanych/usług, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
niniejszej IDW (Wykonawcy składający ofertę wspólną
winni złożyć jeden wspólny wykaz) oraz dokumenty
potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. b)Wykonawca musi posiadać w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, średnie zatrudnienie w liczbie
co najmniej 50 pracowników. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć informację na temat
przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników,
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usług ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej dwa zamówienia na usługi, których
przedmiotem była/jest eksploatacja (próbna lub stała)
oczyszczalni ścieków dla co najmniej 170 000 RLM
każda i każda trwająca co najmniej 18 miesięcy.

sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszej IDW (Wykonawcy składający ofertę
wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz), c)Wskaże
do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia
Kluczowy Personel, który będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez niego czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami: Ekspert 1 – Przedstawiciel Wykonawcy (1
osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
•posiadać wykształcenie wyższe techniczne, •posiadać
co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu
kontraktami na roboty lub doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub stanowisku równoważnym, przy
robotach o wartości robót co najmniej 100 mln PLN bez
VAT, •posługiwać się językiem polskim lub dysponować
na stałe tłumaczem języka polskiego. Ekspert 2
- Kierownik Budowy (1 osoba) - niniejsza osoba
ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie: •posiadać uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn.
zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane
według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia
równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,
•doświadczenie przy realizacji inwestycji z zakresu
ochrony środowiska o wartości co najmniej 100 mln
PLN bez VAT, •posiadać aktualne zaświadczenie
o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego lub równoważne według przepisów
kraju jego uzyskania, •posługiwać się językiem
polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka
polskiego. Ekspert 3 - Kierownik robót w specjalności
instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (1 osoba) - niniejsza osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie: •posiadać uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz.
578 z późn. zm.) lub ważne uprawnienia budowlane
wydane według wcześniejszych przepisów lub
uprawnienia równoważne według przepisów kraju
ich uzyskania, •posiadać aktualne zaświadczenie
o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego lub równoważne według przepisów
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kraju jego uzyskania, •posługiwać się językiem
polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka
polskiego. Ekspert 4 - Technolog w branży sanitarnej
(1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
•wykształcenie wyższe techniczne, •doświadczenie
w branży wodno-ściekowej, w tym co najmniej 15 lat
jako technolog w branży sanitarnej, •w prowadzeniu
rozruchu co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków,
w tym doświadczenie jako kierownik rozruchu, przy
czym co najmniej jedna z oczyszczalni dla co najmniej
170 000 RLM i wartości co najmniej 100 mln PLN,
•posługiwać się językiem polskim lub dysponować
na stałe tłumaczem języka polskiego. Ekspert 5 -
Ekspert ds. eksploatacji (1 osoba) - niniejsza osoba
ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie: •wykształcenie wyższe
techniczne, •co najmniej 15 letnie doświadczenie na
stanowisku kierowniczym w eksploatacji (próbnej lub
stałej) co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków, w tym
jedna dla co najmniej 170 000 RLM, •posługiwać się
językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem
języka polskiego. W przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia, przez dwóch lub więcej
Wykonawców - warunek dotyczy Wykonawców
łącznie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
wykaz kluczowych osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z zakresem
wykonywanych przez nich czynności, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej
IDW (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni
złożyć jeden wspólny wykaz). Wraz z wykazem
kluczowych osób, które będą wykonywały niniejsze
zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia i doświadczenia, w formie życiorysu
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej
IDW. Ocena spełniania przedstawionych powyżej
warunków zostanie dokonana według formuły „Spełnia-
nie spełnia”.

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
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

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)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału:(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:(procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie

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. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
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 instytucję zamawiającą:(jeżeli dotyczy)
SPZ.271.8.7.2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie

(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie

informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2011/S 030-049381  z dnia:  12/02/2011  (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:(w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne  tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____
Warunki i sposób płatności: 
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  23/01/2012  Godzina:  09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:(jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) 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:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 23/01/2012        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość :  Piotrków Trybunalski, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalski, Pasaż Rudowskiego
10, pok. 317
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:
PROJEKT „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM” NR POIS.01.01.00-00-003/07” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE
ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni spełniać warunki udziału w postępowaniu
oraz złożyć dokumenty potwierdzające ich spełnianie zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 niniejszej IDW.
2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. 3)Pełnomocnictwo winno upoważniać
Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem przetargowym i/lub
dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem umowy w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną i winno być potwierdzone przekazaniem pisemnych uprawnień
Pełnomocnika podpisanych przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych wykonawców.
4)Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich wykonawców składających
ofertę wspólną. 5)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia muszą
przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści co najmniej następujące
postanowienia: a)związania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi;
b)wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań, przyjmowania płatności
od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego
z osobna; c)zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w odniesieniu do realizowanej umowy; d)rolę i
zadania każdego z wykonawców w wykonywaniu umowy. 6)Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z Pełnomocnikiem.

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: +48 224587800
Adres internetowy:  (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____
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Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Tel.: _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Informacje ogólne 1)Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia
oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p. .,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI u.p.z.p. 2)Środkami ochrony prawnej, o których
mowa w pkt. 34.1 niniejszej IDW są: a)odwołanie, b)skarga do sądu. 2.Odwołanie Odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
u.p.z.p. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie odnoszące
się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 u.p.z.p. 3.Skarga do sądu Na orzeczenie Krajowej
Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g u.p.z.p.

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: +48 224587800
Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
30/12/2011  (dd/mm/rrrr) - ID:2011-182127
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów:  _____
E-mail: _____
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)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów:  _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

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

znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów:  _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____

-------------------- (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 instytucję zamawiającą   wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych
dla kontraktu „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07
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
bez VAT:  _____

Waluta: 

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:
_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 20

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 
Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]
27 Inne usługi

  
  

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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