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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:  Politechnika Gdańska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12,

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-233 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Politechnika Gdańska, Biuro
Projektu Centrum Nanotechnologii Politechnki
Gdańskiej, AL. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk (pok 11)

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Jakub Pogorzelski

E-mail:  lukpatek@pg.gda.pl Faks:  +48 583472913

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pg.gda.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)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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 :
Budowa Budynku „B" Centrum nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i
Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną.

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 :

Politechnika Gdańska
ul. Siedlicka
80-233 Gdańsk

Kod NUTS:  PL634

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
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Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

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

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku Centrum Nanotechnologii „B” , Centrum Nauczania
Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego wraz ze zmianą układ drogowego i
infrastruktury technicznej oraz rozbiórka budynku Działu Gospodarczego na terenie kampusu Politechniki
Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku Wrzeszczu.
Projekty , przedmiary robót i STWIORB wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe
„FORT” Sp. z o.o. z Gdańska ul. Grunwaldzka 212.
Budowa budynku „B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
z parkingiem podziemnym prowadzona będzie w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez
Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ –I –6740.990-2.2012.2–SJ.123815 z dnia 14.05.2012r a rozbiórka
budynku Działu Gospodarczego wraz z przyłączami prowadzona będzie w oparciu o decyzję wydaną przez
Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ –I –6741.67-2,2012.2–SJ z 11.05.20123r
Budynek Działu Gospodarczego znajduje się na terenie przyszłej inwestycji i przeznaczony został do rozbiórki.
Budowa budynku Centrum Nanotechnologii „B” i Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
(oddzielonych od siebie dylatacją) zaprojektowana jest jako budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny,
podpiwniczony z przeznaczeniem na funkcje naukowo- dydaktyczne.
Natomiast parking podziemny zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny na 51 stanowisk dla samochodów
osobowych.
Zmianie ulega nawierzchnia ulicy Siedlickiej wzdłuż budowanego budynku, a na stropie parkingu
zaprojektowano plac rekreacyjny z fontanną i elementami małej architektury.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonywanie przez innego Wykonawcę – wskazanego przez
Zamawiającego – robót budowlanych polegających na wymianie sieci kanalizacji deszczowej ulicy Siedlickiej
będącej m.in. w obrębie prac objętych terenem realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
1. rozbiórkę istniejącego budynku Działu Gospodarczego PG wraz z obsługującymi go przyłączami,
2. rozbiórkę ogrodzeń i istniejącego układu drogowego
3. wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
4. budowę budynku „B” Centrum Nanotechnologii,
5. budowę budynku Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
6. budowę parkingu podziemnego na 51 stanowisk z dachem stanowiącym nawierzchnię placu rekreacyjnego
wraz z fontanną, elementami małej architektury oraz śmietnikiem.
7. budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
8. wykonanie dróg i chodników,
Dane liczbowe budynku rozbieranego:
Budynek parterowy z półpiętrem, podpiwniczony o wymiarach dł. 55,00 m, szer. 6,7 m i wys 5,1 m , ściany
budynku pokryte płytami azbestowo-cementowymi.
Powierzchnia zabudowy: 369,32 m2
Kubatura 1872,00 m3
Dane liczbowe obiektów budowanych:
Powierzchnia zabudowy 1 093,9 m2
Razem powierzchnia całkowita 5 823,7 m2
Razem kubatura 25 857,0 m3
Razem powierzchnia nawierzchni utwardzonych ok. 4 004,0 m2
Przedmiot zamówienia określają: opracowania projektowe i STWiORB
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Na opracowania projektowe składają się:
1. Projekt budowlany budowy Budynku „B” Centrum Nanotechnologii, Cerntrum Nauczania Matematyki
i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny.
2. Projekt budowlany rozbiórki budynku Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej.
3. Projekty wykonawcze na Budynek „B” Centrum Nanotechnologii, Cerntrum Nauczania Matematyki
i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny:
• Projekt wykonawczy architektoniczno budowlany
• Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz (z wyłączeniem wnętrz sanitariatów)
• Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz pomieszczeń sanitarnych
• Projekt wykonawczy konstrukcyjny
• Projekt wykonawczy sieci i przyłączy wod – kan. oraz kanalizacji deszczowej
• Projekt wykonawczy sieci cieplnej
• Projekt wykonawczy sieci i przyłączy elektroenergetycznych i oświetleniowych
• Projekt wykonawczy sieci i przyłączy teletechnicznych
• Projekt wykonawczy instalacji wod - kan i kanalizacji deszczowej
• Projekt wykonawczy instalacji grzewczej
• Projekt wykonawczy technologii węzła cieplnego wysokotemperaturowego
• Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza technicznego
• Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji
• Projekt wykonawczy instalacji i urządzeń elektrycznych wewnętrznych
• Projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych
• Projekt technologii fontanny
• Scenariusz pożarowy
• Projekt wykonawczy oznakowania pożarowego
• Projekt wykonawczy dróg
• Projekt wykonawczy ukształtowania terenu
• Inwentaryzacja i gospodarka zielenią
• Iluminacja fasady budynku
• Projekt odwodnienia wykopu
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB):
4.1. STWIORB Część I Ogólna (wspólna dla wszystkich pozostałych STWiORB)
4.2 STWiORB Etap I
• ST.01.00 Wymagania ogólne
• ST.01.01 Odwodnienie, umocnienie i obudowa wykopów
• ST.01.02 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu
• ST.01.03 Roboty konstrukcyjne
• ST.01.04 Roboty wykończeniowe
• ST.01.05 Instalacje wod – kan i kanalizacji deszczowej
• ST.01.06 Instalacje grzewcze
• ST.01.07 Technologia węzła cieplnego wysokotemperaturowego
• ST.01.08 Instalacja sprężonego powietrza technicznego
• ST.01.09 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
• ST.01.10 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne
• ST.01.11 Instalacje niskoprądowe
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• ST.01.12 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej
• ST.01.13 Wysokotemperaturowa sieć cieplna
• ST.01.14 Sieci i urządzenia elektryczne zewnętrzne (przebudowa stacji PG-1, przyłącze kablowe nn,
przebudowa sieci kolizyjnych, oświetlenie terenu)
• ST.01.15 Sieci i przyłącza sieci teletechniczne
• ST.01.16 Roboty drogowe
4.3. STWiORB Etap II
• ST.02.00 Wymagania ogólne
• ST.02.01 Odwodnienie, umocnienie i obudowa wykopów
• ST.02.02 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu
• ST.02.03 Roboty konstrukcyjne
• ST.02.04 Roboty wykończeniowe
• ST.02.05 Instalacje wod – kan i kanalizacji deszczowej
• ST.02.06 Instalacje grzewcze
• ST.02.07 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
• ST.02.08 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne
• ST.02.09 Instalacje niskoprądowe
• ST.02.10 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej
• ST.01.11 Roboty drogowe
4.4. STWiORB Etap III
• ST.03.00 Wymagania ogólne
• ST.03.01 Odwodnienie, umocnienie i obudowa wykopów
• ST.03.02 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu
• ST.03.03 Roboty konstrukcyjne
• ST.03.04 Roboty wykończeniowe
• ST.03.05 Instalacje wod – kan i kanalizacji deszczowej
• ST.03.06 Instalacje grzewcze
• ST.03.07 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
• ST.03.08 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne
• ST.03.09 Instalacje niskoprądowe
• ST.03.10 Technologia fontanny
• ST.03.11 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej
• ST.03.12 Sieci i przyłącza teletechniczne
• ST.03.13 Roboty drogowe
Przedmiar robot przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu
ofertowego.
Załączony do siwz przedmiar robot składa się z:
Etap I
• Roboty ziemne i ukształtowanie terenu,
• Roboty budowlane,
• Instalacje wod-kan i kanalizacji deszczowej
• Instalacje grzewcze
• Technologia węzła cieplnego wysokotemperaturowego
• Instalacja sprężonego powietrza technicznego
• Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
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• Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne
• Instalacje niskoprądowe
• Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej
• Wysokotemperaturowa sieć cieplna
• Sieci i urządzenia elektryczne zewnętrzne( przebudowa stacjiPG-1, przyłącze kablowe nn, przebudowa sieci
kolizyjnych, oświetlenie terenu)
• Sieci i przyłącza sieci teletechniczne
• Roboty drogowe.
Etap II
• Roboty ziemne i ukształtowanie terenu,
• Roboty budowlane
• Instalacje wod-kan i kanalizacji deszczowej
• Instalacje grzewcze
• Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
• Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne
• Instalacje niskoprądowe
• Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej
• Roboty drogowe.
Etap III
• Roboty ziemne i ukształtowanie terenu,
• Roboty budowlane
• Instalacje wod-kan i kanalizacji deszczowej
• Instalacje grzewcze
• Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
• Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne
• Instalacje niskoprądowe
• Technologia fontanny
• Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej
• Sieci i przyłącza teletechniczne
• Roboty drogowe.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (licząc od daty
podpisania protokołu końcowego odbioru robot).
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczane i instalowane urządzenia
techniczne (licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot).
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45110000  
Dodatkowe przedmioty 45120000  
 45214000  
 45223000  
 45261000  
 45262000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 45311000  
 45312000  
 45313000  
 45314000  
 45316000  
 45317000  
 45321000  
 45323000  
 45324000  
 45331000  
 45332000  
 45343000  
 45431000  
 45432000  
 45442000  
 45443000  

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)
Dane liczbowe budynku rozbieranego:
Budynek parterowy z półpiętrem, podpiwniczony o wymiarach dł. 55,00m, szer. 6,7m i wys 5,1m , ściany
budynku pokryte płytami azbestowo-cementowymi.
Powierzchnia zabudowy: 369,32m2
Kubatura 1872,00m3
Dane liczbowe obiektów budowanych:
Powierzchnia zabudowy 1 093,9m2
Razem powierzchnia całkowita 5 823,7m2
Razem kubatura 25 857,0m3
Razem powierzchnia nawierzchni utwardzonych ok. 4 004,0m2

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  25534355.02    Waluta :  PLN
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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 :  18   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)
1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w Wysokości 500 000,00 PLN ( słownie: pięćset tysięcy złotych, zero groszy)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach
(do wyboru przez Wykonawcę w jednej bądź w kilku formach):
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 64
1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Millenium, z dopiskiem „Wadium Budowa Budynku „B Centrum
nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z
parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną – ZP/463/050/R/12.”
3. W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być
bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. W przypadku poręczeń
muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Gwarancje i poręczenia muszą obejmować
okres związania ofertą określony w SIWZ.
W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że
wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału
w postępowaniu.
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium zgodnie z pkt. 2 zostanie wykluczony z
postępowania.
7. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 10% ceny ofertowej brutto
przedstawionej przez Wykonawcę.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
– w pieniądzu,
– w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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– w gwarancjach bankowych,
– gwarancjach ubezpieczeniowych,
– poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275).
Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: weksle z poręczeniem wekslowym
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowiony zastaw na papierach wartościowych
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowiony zastaw rejestrowy na
zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodą na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Wykonawca za wykonane roboty będzie wystawiał faktury częściowe i końcową.
2. Faktury częściowe będą wystawiane na wartości miesięcznych przerobów w oparciu o podpisane przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru protokoły rzeczowo - finansowe faktycznie wykonanych robót, do
łącznej wysokości 90% wynagrodzenia za każdy etap (określony w dokumentacji projektowej).
3. Podstawą ustalania wartości wykonanych robót i sporządzenia protokołu rzeczowo - finansowego
do fakturowania częściowego jest kosztorys ofertowy Wykonawcy, sporządzony zgodnie z zasadami
kosztorysowania, w formie szczegółowego wydruku przekazany Zamawiającemu w momencie podpisywania
umowy.
4. W związku z różnymi źródłami finansowania rozbiórki budynku gospodarczego i każdego z etapów budowy,
Zamawiający będzie wymagał uwzględnienia podziału wartości wykonanych robót na te elementy przy
każdorazowym fakturowaniu.
5. Szczegółowe warunki płatności określa załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp);
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
stosownie do art. 23 ust. 2 uPzp;
c) Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego mocowania; d) Dokumen
pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielen
zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalność gospodarczej Wykonawcy;
e) Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza;
f) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów;
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g) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
h) Każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
i) Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie

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:

1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą Pzp dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - treść warunku III.2.3) Ogłoszenia 1.3 dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4 sytuacji ekonomicznej i
finansowej - treść warunku III.2.2)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych od Wykonawców warunków, na podstawie złożonych w
ofercie dokumentów.
3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków o których mowa w pkt. 1 Wykonawca złoży Zamawiającemu
oświadczenie, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do
SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w III.2.2) oraz III.2.3) Ogłoszenia.
3.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca złoży Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Osoby fizyczne biorące udział w
niniejszym postępowaniu składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 b) do SIWZ,
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 ubezpieczenie
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,
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e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób.
3.3 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy zagraniczni, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
3.3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt. 3.2 b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) pkt. 3.2 c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że 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 - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) pkt. 3.2 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 ustawy
Pzp- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) pkt. 3.2 f) składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3.2 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. 3.3.1, 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. Ww. dokumenty powinny być wystawione w
terminach określonych w pkt. 3.3.1.
3.4 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy składający ofertę wspólną, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3.4.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia złożą Zamawiającemu wraz z ofertą podpisane przez pełnomocnika Wykonawców
dokumenty wymienione w 3.1.
Zamawiający bierze pod uwagę łączne spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.4.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 2 każdy z Wykonawców wspólnie
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ubiegających się o udzielenie zamówienia złoży Zamawiającemu wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w
pkt. 3.2.
3.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedkładają wraz z ofertą pełnomocnictwo
o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
3.4.4 Oferta wspólna musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.
3.5 Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu (warunek określony w pkt. 1.2 - treść warunku III.2.3) lub
zdolnościach finansowych (warunek określony w pkt. 1.2 - treśćwarunku III 2.2)
Ogłoszenia ) innych podmiotów,niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w III.2. 2) oraz w III.2.3) , polega na
zasobach innychpodmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów
wymienionych w 3.2 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji
zamówienia.

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

należy złożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
b) informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku. W
przypadku gdyby Wykonawca wykazał wartość w innej
walucie niż PLN. Zamawiający w celu przeliczenia
podanych kwot przyjmie kurs NBP biorąc pod uwagę
"Archiwum kursów średnich - tabela A" (podaną
na stronie http://www.nbp.pl) uwzględniając datę
składanego dokumentu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków
finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości min. 1 500 000,00 PLN.

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

należy złożyć oprócz oświadczenia według załącznika
nr 2 do SIWZ:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
a) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem
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a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia , a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami..(Zał. nr 6 do SIWZ)
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (Zał. nr 7 do SIWZ)
c) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania (zał. Nr 4 do SIWZ) oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

udokumentowanego doświadczenia z wykonania, w
ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym
okresie) minimum jednego budynku użyteczności
publicznej o wartości min. 30 000 000 PLN brutto
każdy.
UWAGA. W przypadku gdyby Wykonawca wykazał
wartość w innej walucie niż PLN. Zamawiający w
celu przeliczenia podanych kwot przyjmie kurs NBP
biorąc pod uwagę "Archiwum kursów średnich - tabela
A" (podaną na stronie http://www.nbp.pl) uwzględniając
datę wykonania wskazywanej roboty budowlanej.
b) dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia Wykonawca musi
wykazać się posiadaniem do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowanego personelu w tym: kierownik budowy
oraz kierownika robót branży elektrycznej, sanitarnej,
teletechnicznej z uprawnieniami.
UWAGA:
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. nr 63, poz. 394).

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. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
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:

Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone, co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu, po
dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie
aukcja elektroniczna.
W toku aukcji elektronicznej kryterium oceny ofert, który zastosuje Zamawiający będzie: CENA.
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie polegał na przeliczaniu postąpień na punktową ocenę
oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przez otwarciem aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy żadna
z ofert złożonych w toku aukcji elektronicznej nie będzie korzystniejsza od oferty niepodlegającej odrzuceniu
złożonej w wersji papierowej, Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy.
Uwaga- ze względu na to, iż jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej będzie Cena.
Jeżeli postąpienie złoży Wykonawca, którego wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty (po zakończeniu aukcji
elektornicznej) doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Adres strony internetowej na której będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna: http://aukcje.uzp.gov.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców
1. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
a) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji
b) minimalnej wartości postąpienia w toku aukcji elektronicznej
c) terminie otwarcia aukcji
d) terminie i warunkach zamknięcia aukcji
e) sposobie oceny ofert
UWAGA:
Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia Wykonawcy obowiązani są do zalogowania się na platformie,
a także do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego.
2. Aukcja elektroniczna odbędzie się na platformie Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod
adresem http://aukcje.uzp.gov.pl W celach testowych można po zarejestrowaniu, a przed terminem aukcji
elektronicznej dokonywać próbnych postąpień.
4. Wykonawcy, którzy będą brać udział w aukcji nie dokonują rejestracji do systemu sami.
Zamawiający sam wprowadzi wymagane przez system dane Wykonawców, a system wygeneruje dla nich
loginy oraz hasła, które zostaną wysłane wraz z zaproszeniem do aukcji na adresy e-mailowe podane przez
Wykonawców w oświadczeniu rejestrowym (załącznik nr 8 do specyfikacji).
Celem zarejestrowania Wykonawcy przez Zamawiającego na platformie aukcji elektronicznych Urzędu
Zamówień Publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 8 do specyfikacji w którym
wskaże adres e-mail na który należy przesłać poufny identyfikator, komplet login – hasło, osobę upoważnioną
do otrzymania poufnego identyfikatora, kompletu login - hasło i odpowiedzialną za jego poufność oraz
osobę/osoby upoważnioną/ne do sygnowania ofert składanych w trakcie aukcji bezpiecznym podpisem
elektronicznym. W razie braku tego dokumentu lub braków w tym dokumencie Zamawiający jednokrotnie
wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów lub braków. Jeżeli pomimo tego
Wykonawca nie uzupełni danych nie będzie mógł dokonywać postąpień w aukcji elektronicznej.
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5. Dokonywać postąpienia pod rygorem nieważności w aukcji elektronicznej mogą wyłącznie Wykonawcy
posiadający bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wykonawca nieposiadający bezpiecznego podpisu elektronicznego, może brać udział w postępowaniu, jego
oferta pisemna będzie wiążąca, nie będzie mógł on tylko dokonywać postąpień w toku aukcji elektronicznej.
6. W toku aukcji elektronicznej postąpienia będą mogły być złożone wyłącznie przez osoby wskazane, jako
osoby uprawnione. System będzie, bowiem weryfikował, czy składane postąpienie podpisane jest przez osobę
widniejącą na liście „osób uprawnionych”. Jeżeli rezultat takiej weryfikacji będzie negatywny, postąpienie nie
zostanie przyjęte. Na listę osób uprawnionych należy wpisać osoby, które są uprawnione do składania ofert w
imieniu Wykonawcy, wskazane w odpisach KRS oraz pełnomocnictwach. Nie można wpisać nikogo innego,
niż osoby wymienione w ww. dokumentach, jako uprawnione do samodzielnej reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli
Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż te, które składały
oferty w przetargu, powinien przesłać odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenie o cofnięciu
pełnomocnictw) w takim terminie, który umożliwi Zamawiającemu dokonanie odpowiednich zmian w wykazie
osób uprawnionych (tj. jeden dzień przed otwarciem ofert).
7. Platforma aukcji elektronicznych uznaje podpisy wydawane przez następujące centra certyfikacyjne: Sigilum,
Certum i KIR.
W przypadku podpisów wydawanych przez inne centra certyfikacyjne (w szczególności zagraniczne)
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wzór swojego podpisu elektronicznego, celem
zaakceptowania go przez administratora systemu platformy aukcji elektronicznej.
8. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.
9. Wykonawcy biorą udział w aukcji za pomocą formularza umieszczonego na wskazanej stronie internetowej.
Umożliwia on wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Podmioty
biorące udział w aukcji składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty), podlegające automatycznej ocenie i
klasyfikacji.
10. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku prowadzonej
aukcji.
11. Bezpośrednio po zamknięciu aukcji elektronicznej pod adresem http://aukcje.uzp.gov.pl zostanie podania
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
12. Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, a
w szczególności za wady transmisji oraz opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów
zasilania i łączy telekomunikacyjnych oraz opóźnień wynikłych z działania telekomunikacji lub dostawców
energii. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. Do obsługi systemu niezbędny jest:
- dowolny komputer klasy PC
- system operacyjny Windows lub Linux
- przeglądarki:
Mozilla Firefox G http://www.mozillaGeurope.org/pl/firefox/
Internet Explorer 8 G http://www.microsoft.com/poland/windows/internetGexplorer/
Opera G http://www.opera.com/download/
Google Chrome G http://www.google.pl/chrome
- urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego w formacie Xades lub Sig
- włączona obsługa plików typu „cookies” w przeglądarce
- zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
Kontakt z infolinią techniczną platformy można uzyskać pod numerem telefonu 22 632 28 84.

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ZP/463/050/R/12
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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.:  2012/S 139-232215  z dnia:  21/07/2012  (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:  08/01/2013  Godzina:  11:30

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  1900.00    Waluta:  PLN

Warunki i sposób płatności: 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże odpłatnie, w terminie 5 dni specyfikację.
We wniosku należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury tj. nazwę (firmę), adres, NIP.
Cena za specyfikację wynosi: 1.614,90 zł + VAT(23%)=1.970,18zł brutto.
Specyfikację można odebrać osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu) w siedzibie
Zamawiającego: Politechnika Gdańska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, 80-219
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 11 lub zostanie dostarczona przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy.
Wartość kosztów przesyłki jest uzależniona od cennika firmy kurierskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość
przesłania specyfikacji za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę. W takim
przypadku Wykonawca ustala z Zamawiającym szczegóły takie jak: nazwę firmy kurierskiej, termin przekazania
specyfikacji, tel. Kontaktowy do kuriera. Zamawiający wystawia fakturę VAT.
Opłatę za uzyskaną specyfikację należy uiścić na rachunek bankowy Zamawiającego : nr 64 1160 2202 0000
0001 8607 3782, w Banku Millenium z dopiskiem „wniosek o uzyskanie SIWZ ZP/463/050/R/12 - … (adres pod
który ma być wysłana specyfikacja).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  08/01/2013  Godzina:  11:30

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
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Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 08/01/2013        (dd/mm/rrrr)    Godzina12:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Politechnika Gdańska, Gmach Główny pok. 265, G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie.
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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: 

Powstanie Budynku B Nanotechnologii jest realizowane w ramach Projektu „Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdańskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.
Powstanie Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość ma być (Zamawiający ubiega się o
pozyskanie dofinansowania) z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca sklada oferte według załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.dzp.pg.gda.pl
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 5 000 000 Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku określonym w art. 93 ust 1 a) uPzp- jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane. Podstawa ta została
przewidziana również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____
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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)
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówież
Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiajacego, której zarzuca
sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwolujący
przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed uplywem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z trescią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przeslanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
7. Na czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. powtórzenia
czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji) nie
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w/w ustawy.
8. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Szczególowe zasady wnoszenia srodków ochrony prawnej oraz postepowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
14/12/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-173239
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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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