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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Długa 52

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-241 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail:  karasiewicz@pma.pl Faks:  +48 228315195

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pma.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
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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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 :
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego
Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja

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:  12

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

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

Państwowe Muzeum Archeologiczne
ul. Długa 52 00-241 Warszawa

Kod NUTS:  PL127

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 zamówienia jest sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadania pn.: Modernizacji skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego wraz z niezbędnymi
ekspertyzami i uzgodnieniami. W tym w szczególności:
Wykonanie prac poprzedzających opracowania projektowe (odkrywek, odkuwek, sprawdzeń, itd.) i opracowania
(lub uzyskania) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i formalną weryfikacją:
- mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
- dokumentacji geotechnicznej,
- ekspertyz konstrukcyjnych (jako uzupełnienie dokumentacji w posiadaniu Zamawiającego),
- ekspertyz mykologicznych,
- inwentaryzacji i waloryzacji zieleni,
- wielobranżowego projektu budowlanego, wraz z projektami rozbiórek
- informacji BIOZ,
- charakterystyki energetycznej budynku i analizy możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów
alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło,
- analizy (ekspertyzy) z wnioskami dotyczącej zgodności rozwiązania z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej dla całego obiektu,
Oraz wykonanie projektu wykonawczego modernizacji zawierający kompletną dokumentację w branżach:
a) branża architektoniczno – budowlana: - projekt architektury z kolorystyką elewacji – projekt konstrukcji –
projekt aranżacji wnętrz – projekt detali architektonicznych;
b) branża sanitarna: projekty wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i technologicznej, instalacji grzewczych centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (w oparciu o węzeł
cieplny lub kotłownię), projekt instalacji wentylacji/klimatyzacji, projekt instalacji ppoż., projekty przyłączy do
sieci;
c) branża elektryczna: projekt instalacji wewnętrznych zasilania odbiorów siłowych, technologicznych oraz
oświetlenia (preferowane LED) i gniazd wtykowych, instalacji odgromowej, instalacji w węźle cieplnym lub
kotłowni, projekty przyłącza elektrycznego, oświetlenia zewnętrznego zrealizowanego na oprawach typu LED;
d) branża teletechniczna: projekty instalacji przewodowej sieci logicznej komputerowej w wybranych
pomieszczeniach wraz z routerem z wbudowanymi punktami dostępowymi Wi-Fi obejmującymi cały budynek,
instalacji telefonicznej, instalacji nagłośnienia, instalacji sytemu sygnalizacji włamania, instalacji sygnalizacji
pożaru (jeśli zajdzie taka konieczność), instalacji telewizji dozorowej CCTV oraz instalacji kontroli dostępu –
szczegółowy zakres do uzgodnienia z Dyrekcją PMA.
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- przedmiarów robót,
- kosztorysów inwestorskich,
- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (Zamawiający zastrzega sobie prawo do
niezrealizowania zamówienia w tej części w przypadku odstąpienia od realizacji inwestycji).
Dokumentacja projektowa będzie stanowiła Opis przedmiotu zamówienia dla postępowania na wykonanie
inwestycji wobec czego musi zostać przygotowana zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.01,2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164) oraz aktami wykonawczymi.
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II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71000000  
Dodatkowe przedmioty 71200000  
 71320000  
 71220000  
 71700000  

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
 

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)
powyżej 209 000 Euro.

(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 :  12   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
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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)
Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w
jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w wysokości: 20 000 PLN.
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotowego zamówienia zostaną określone w SIWZ,
która zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do składania ofert wykonawcom spełniającym warunki udziału
w postępowaniu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo
(w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej) do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować
zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana
przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

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:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164),zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o
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których mowa w art. 22ust. 1 ustawy Pzp.
1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca powinien przedłożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór jest dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego);
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) 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 wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10i
11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 5–8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1. ppkt 3), 4), 5) i 7) 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, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
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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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1. ppkt 6) 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, 10 i 11 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. i 3., 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 (oświadczenia powinny być złożone w terminach
określonych w pkt. 2 i 3).
III. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca powinien przedłożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
i pkt III.2.3) Ogłoszenia (wzór jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego);
2. oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia.
IV. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt II. pkt 1. albo odpowiadające im określone w pkt II. pkt 2. i 3.,
powinny być złożone przez każdego wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt III pkt 1. powinno być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich
wykonawców.
c) do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. III.1.3) ogłoszenia.
V. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania
oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu powinny być składane w formie oryginału lub
kopii odpowiednio poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy poświadcza za
zgodność z oryginałem wykonawca, którego dokumenty te dotyczą. W przypadku podmiotu udostępniającego
swój potencjał, o którym mowa w pkt VI poniżej, kopie dokumentów, które go dotyczą, za zgodność z
oryginałem poświadcza ten podmiot.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego
powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego,
czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu
dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związanie z podmiotem ich
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udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego
podmiotu w wykonanie zamówienia,taki dokument powinien zawierać wyraźne zobowiązanie do uczestnictwa
w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie podpisane zostało przez osoby upoważnione do
reprezentowania innego podmiotu (wzór jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp, o
którym mowa w pkt III.2.1. III.1 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

A) W odniesieniu do zdolności technicznej Wykonawca
musi wykazać, iż spełnia następujące warunki:
1. Dysponuje lub będzie dysponował osobami,
legitymującymi się doświadczeniem zawodowym
i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, które
zostaną im powierzone, tj.:
a) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej lub odpowiednie wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z
zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r.,
nr 1409 z późn.zm.) oraz posiadającą doświadczenie
przy co najmniej jednym (1) zamówieniu, którego
przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji/przebudowy/remontu obiektu wpisanego
do rejestru zabytków
oraz
b) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw,
z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r.,
nr 1409 z późn.zm.) oraz posiadającą doświadczenie
przy co najmniej jednym (1) zamówieniu, którego

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji/przebudowy/remontu obiektu wpisanego
do rejestru zabytków
oraz
c) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie
wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem
art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., nr 1409 z późn.zm.)
oraz posiadającą doświadczenie przy co najmniej
jednym (1) zamówieniu, którego przedmiotem było
wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji/
przebudowy/remontu obiektu wpisanego do rejestru
zabytków
oraz
d) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych
Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013
r., nr 1409 z późn.zm.) oraz posiadającą doświadczenie
przy co najmniej jednym (1) zamówieniu, którego
przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji/przebudowy/remontu obiektu wpisanego
do rejestru zabytków
oraz
e) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w co najmniej ograniczonym zakresie
w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiednie
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych
Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013
r., nr 1409 z późn.zm.) oraz posiadającą doświadczenie
przy co najmniej jednym (1) zamówieniu, którego
przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji/przebudowy/remontu obiektu wpisanego
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do rejestru zabytków
2. Posiada doświadczenie w wykonaniu zamówień
odpowiadających swoim zakresem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
tj. musi wykazać, że wykonał (zakończył) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie:
a) co najmniej 2 zamówienia polegające na
opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji/
przebudowy/remontu obiektu budowlanego o wartości
co najmniej 500 000 PLN netto każde.
i
b) co najmniej 1 zadanie polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy/
remontu obiektu budowlanego wpisanego na listę
zabytków i zakończone uzyskaniem pozwolenia na
budowę
W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie:
— średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego
poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest
dzień, w którym nie jest publikowany średni kurs NBP.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie
spełniają warunki określone w pkt 1 i 2 powyżej.
B) Wykonawca powinien załączyć do Wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi zawierać dane
na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
osób wskazanych, oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami potwierdzające spełnienie
warunku, o którym mowa w pkt A)1. - (wzór wykazu
- Załącznik nr 5 do wniosku znajdujący się na stronie
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internetowej Zamawiającego.
2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia - (wzór oświadczenia znajduje się w
Załączniku nr 5 do wniosku znajdującego się na stronie
internetowej Zamawiającego.
3. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień,
z podaniem przedmiotu zamówienia w tym wartości
zamówienia, nazwy i adresu obiektu, którego dotyczyło
zamówienia, dat wykonania i odbiorców, potwierdzający
spełnienie warunków określonych w pkt A)2. - (wzór
wykazu - Załącznik nr 3 do wniosku lub w przypadku
kiedy wykonawca będzie polegał
na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów wzór
wykazu Załącznik nr 4 do wniosku znajdujący się na
stronie internetowej Zamawiającego). Do Wykazu
powinny być dołączone dokumenty (referencje)
potwierdzające, że wskazane zamówienia zostały
wykonane należycie.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione
w pkt. B)1., 2. i 3. powinny być przedłożone przez tego
lub tych Wykonawców, którzy łącznie potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń
wg formuły "spełnia/nie spełnia". Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę
oświadczenia i dokumenty potwierdzają spełnienie
warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4
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ustawy Pzp). (wzór oświadczenia Załącznik nr 6 do
wniosku).
6. Zamawiający nie będzie sumował ilości oraz wartości
zamówień wykazanych w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu zrealizowanych przez podmiot
udostępniający, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp.

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



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 24

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:  10
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców. Zaproszonym doskładania ofert może
być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w części III.2)
ogłoszenia. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź
równa 7, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki; 2. jeżeli warunki
określone w pkt III.2) ogłoszenia spełnia większa liczba Wykonawców, niż 10, Zamawiający dokona oceny
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. następujących kryteriów: a. W pierwszej kolejności
Zamawiający zakwalifikuje Wykonawców, którzy zrealizowali największą liczbę zamówień, o których mowa w
pkt. III.2.3) A) 2 b) – za każde dodatkowe (ponad 1 wymagane) zamówienie Wykonawca uzyska maksymalnie
1 pkt., jednak nie więcej niż 10 punktów. b. W przypadku, gdy Wykonawcy uzyskają równą liczbę punktów,
wg. kryterium opisanego powyżej, kryterium dodatkowej selekcji będzie łączna wartość netto zrealizowanych
zamówień, zgodnie z pkt. III.2.3) A) 2 a) (im większa wartość, tym wyższa pozycja). 3. Zamawiający nie będzie
sumował ilości oraz wartości zamówień wykazanych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zrealizowanych przez podmiot udostępniający, o którym mowa w art. 26 ust.2b ustawy Pzp.

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
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 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. Cena 70 6. _____ _____
2. Termin 20 7. _____ _____
3. Gwarancja 10 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 instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
4/PO/ZP/16

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

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 072-126276  z dnia:  13/04/2016  (dd/mm/rrrr)

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:  11/07/2016  Godzina:  10:00
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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:
_____

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

IV.3.8) 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 :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w części
III.2) ogłoszenia. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowania wg. Formuły
„spełnia- nie spełnia.” Niespełnienie przynajmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postępowania.
2. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę bądź pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób opisany w pkt. III.2.1) VI
Ogłoszenia. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku załączenia do wniosku innych dokumentów, niż wymagane przez Zamawiającego (np.
materiały reklamowe, informacyjne) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z
Wnioskiem. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie Zamawiającego.
7. W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu, wniosek wraz z załącznikami
należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania.
Zamawiający proponuje umieszczenie Wniosku wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i
adresem Wykonawcy oraz opisanej: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241
Warszawa „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „………..” nr ref.:
4/PO/ZP/16 Nie otwierać przed dniem .........2016 r., godz. 10:00." Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie wniosku nieoznaczonego zgodnie z
powyższym opisem. Wszelką korespondencję należy składać w godz. 8:00-16:00.
8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują –
z zastrzeżeniem pkt. VI.3) 9. Ogłoszenia – pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania danego dokumentu. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty (wraz
ze wszystkimi załącznikami) w formie innej niż pisemna. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (tel. +48 22 831 4613). Wniosek uważa się za złożony w terminie,
jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on
wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu
składania wniosków.
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10. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów powinien być złożony w sposób uniemożliwiający
przypadkowe zdekompletowanie (np. zszyty, zbindowany). Zaleca się by wszystkie strony wniosku były
ponumerowane oraz parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11. Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami Wykonawcy
mogą pobrać ze strony Zamawiającego: http://www.pma.pl
12. W przypadku, gdy zawarte we wniosku informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 8 ust 3 Wykonawca powinien wykazać
najpóźniej w dniu składania wniosków iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Definicje: Ustawa z dnia 29.1.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz.
2164) jest zwana w niniejszym ogłoszeniu „ustawą Pzp”.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks:  +48 224587803

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)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Pzp. Środki te wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Sposób, terminy oraz inne przepisy dotyczące wnoszenia i
rozpatrywania środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)
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Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks:  +48 224587803

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
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ 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)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ 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
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

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   _____

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:
_____
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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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