Za∏àcznik nr 2

WZORY WYBRANYCH DOKUMENTÓW
Koncesjonariusz, który z innych omówionych w poradniku przyczyn nie musi
stosowaç w pe∏ni przepisów ustawy PZP przy udzielaniu zamówieƒ zwiàzanych
z wykonywaniem koncesji, nie musi te˝ korzystaç z konkretnych wzorów dokumentów. Wyjàtkiem jest obowiàzek stosowania wzorów og∏oszeƒ zamieszczanych
w oficjalnych publikatorach.
Poni˝ej zamieszczono wzory og∏oszeƒ oraz wzory innych dokumentów, które
mogà byç przydatne dla koncesjonariusza.

1. Wzór og∏oszenia o zamówieniu stosowany przy zamówieniach na dostawy
i us∏ugi o wartoÊci powy˝ej 130 tysi´cy euro oraz roboty budowlane o wartoÊci powy˝ej 5 milionów euro (Za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich)

WZÓR
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu
do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623,
(+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int
OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Wype∏nia Urzàd Publikacji
Data otrzymania og∏oszenia ———————
Nr identyfikacyjny —————————————

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA)?
NIE
TAK
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SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY
I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO
Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Kraj

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. I.1
JeÊli inny, wykorzystaç Za∏àcznik A
I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢
Taki jak w pkt. I.1
JeÊli inny, wykorzystaç Za∏àcznik A
I.4) ADRES,

NA KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO

UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Taki jak w pkt. I.1
I.5) RODZAJ ZAMAWIAJÑCEGO*
Szczebel centralny
Szczebel regionalny/lokalny

JeÊli inny, wykorzystaç Za∏àcznik A

Instytucja UE
Podmiot prawa publicznego
Inny

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia.
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

OPIS

II.1.1)

Rodzaj zamówienia na roboty budowlane (w przypadku zamówienia na
roboty budowlane)
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocà jakichkolwiek Êrodków, obiektu budowlanego odpowiadajàcego wymogom okreÊlonym przez zamawiajàcego

II.1.2)

Rodzaj zamówienia na dostawy (w przypadku zamówienia na dostawy)
Kupno
Najem
Dzier˝awa
Leasing
Inne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia na us∏ugi (w przypadku zamówienia na us∏ugi)
Kategoria us∏ug

II.1.4)

Czy jest to umowa ramowa?*

II.1.5)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajàcego*

NIE

TAK

—————————————————————————————————————————————————

II.1.6)

Opis/przedmiot zamówienia (w razie potrzeby wykorzystaç dodatkowà
stron´)
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

II.1.7)

Miejsce wykonania robót budowlanych, us∏ug lub miejsce dostaw
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

Kod NUTS* ————————————————————————————————————————
II.1.8)

Nomenklatura

II.1.8.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV)
S∏ownictwo g∏ówne
G∏ówny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

S∏ownictwo uzupe∏niajàce
(jeÊli dotyczy)
-

-

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia.
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II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC)
—————————————————————————————————————————————————

II.1.9)

Podzia∏ zamówienia na cz´Êci (w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie cz´Êci zamówienia wykorzystaç Za∏àcznik B tyle razy, ile jest to konieczne)
NIE
TAK
Oferty mo˝na sk∏adaç w odniesieniu do:
jednej cz´Êci
kilku cz´Êci
wszystkich cz´Êci

II.1.10) Czy dopuszcza si´ z∏o˝enie oferty wariantowej (o ile dotyczy)
NIE
TAK
II.2)

WIELKOÂå LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Ca∏kowita wartoÊç lub zakres zamówienia (z uwzgl´dnieniem wszystkich cz´Êci i opcji, o ile dotyczy)
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

II.2.2)

Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w którym mogà byç wykonane
(o ile mo˝liwe)

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiàcach
i/lub w dniach
(liczàc od daty udzielenia zamówienia)
/ /
Lub: Data rozpocz´cia
/ /
(dd/mm/rrrr)
i/lub zakoƒczenia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)

WARUNKI DOTYCZÑCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy)
III.1.2) G∏ówne warunki finansowania i p∏atnoÊci i/lub odes∏anie do odpowiednich przepisów (o ile dotyczy)
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

III.1.3) Forma prawna, jakà musi przyjàç grupa dostawców, wykonawców
lub us∏ugodawców, której udzielono zamówienia (o ile dotyczy)
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
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III.2)

WARUNKI UCZESTNICTWA

III.2.1) Informacje dotyczàce sytuacji wykonawcy, dostawcy lub us∏ugodawcy oraz informacje i formalnoÊci niezb´dne do oceny, czy spe∏nia on
minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

III.2.1.1) Status prawny – wymagane dokumenty
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

III.2.1.2) ZdolnoÊç ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

III.2.1.3) ZdolnoÊç techniczna – wymagane dokumenty
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZÑCE ZAMÓWIE¡ NA US¸UGI

III.3.1) Czy Êwiadczenie us∏ugi zastrze˝one jest dla okreÊlonego zawodu?
NIE
TAK
JeÊli tak, wskazaç odpowiednià ustaw´, rozporzàdzenie lub przepis administracyjny
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

III.3.2) Czy osoby prawne b´dà zobowiàzane do wskazania nazwisk oraz
kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia?
NIE
TAK

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)

RODZAJ PROCEDURY
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

Przyspieszona ograniczona
Przyspieszona negocjacyjna
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IV.1.1) Czy wybrano ju˝ kandydatów? (tylko w odniesieniu do procedury negocjacyjnej i jeÊli dotyczy)
NIE
TAK
JeÊli tak, podaç szczegó∏y w cz´Êci „Inne informacje” (sekcja VI)
IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej (o ile dotyczy)
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

IV.1.3) WczeÊniejsze og∏oszenia dotyczàce tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
IV.1.3.1) Wst´pne og∏oszenie informacyjne dotyczàce tego samego zamówienia
(o ile dotyczy)
/ /
/S
z
Numer og∏oszenia
w spisie D. Urz. UE (dd/mm/rrrr)
IV.1.3.2) Inne wczeÊniejsze og∏oszenia
/S
Numer og∏oszenia
w spisie D. Urz. UE (dd/mm/rrrr)

z

/

/

IV.1.4) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert (jeÊli dotyczy)
/Maksimum
Liczba
lub: Minimum
IV.2)

KRYTERIA OCENY OFERT
A) Najni˝sza cena
lub
B) Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgl´dem:
B1) kryteria jak ni˝ej (o ile mo˝liwe, wed∏ug kolejnoÊci znaczenia)
6 —————————————————————
1 —————————————————————
2 —————————————————————
7 —————————————————————
3 —————————————————————
8 —————————————————————
4 —————————————————————
9 —————————————————————
5 —————————————————————
KolejnoÊç wed∏ug znaczenia:
NIE
TAK
lub:
B2) kryteria okreÊlone tak jak w dokumentach zamówienia

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiajàcego* ——————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia.
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IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
/ /
(dd/mm/rrrr)
Dost´pne do
Cena (o ile dotyczy) —————————————— Waluta ———————————————
Warunki i sposób p∏atnoÊci ——————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

IV.3.3) Termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu (w zale˝noÊci od tego, czy stosuje si´ procedur´ otwartà,
ograniczonà czy negocjacyjnà)
/ /
(dd/mm/rrrr) lub
dni od daty wys∏ania og∏oszenia
Godzina (o ile dotyczy) ——————————————
IV.3.4) Wys∏anie zaproszenia do sk∏adania ofert do wybranych kandydatów
(w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej)
/ /
(dd/mm/rrrr)
Przybli˝ona data
IV.3.5) J´zyk lub j´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Inny (inne) –
paƒstwo trzecie
——————————

IV.3.6) Termin zwiàzania ofertà (w przypadku procedury otwartej)
/ /
(dd/mm/rrrr) lub
Do
miesi´cy i/lub
dni od ostatecznego terminu sk∏adania ofert
IV.3.7) Warunki dotyczàce otwarcia ofert
IV.3.7.1) Osoby upowa˝nione do obecnoÊci podczas otwarcia ofert (o ile dotyczy)
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce
/ /
(dd/mm/rrrr) Godzina: ————————————————
Data
Miejsce ———————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1)

CZY PUBLIKACJA OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE
TAK
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VI.2)

O ILE DOTYCZY, WSKAZAå, CZY ZAMÓWIENIE MA CHARAKTER POWTARZAJÑCY SI¢ OKRESOWO ORAZ PODAå PRZYBLI˚ONE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH OG¸OSZE¡
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

VI.3)

CZY

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE

UE?*
NIE
TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

ÂRODKÓW

—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

VI.4)

INFORMACJE DODATKOWE (o ile dotyczy)
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

VI.5)

DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA

/

/

(dd/mm/rrrr)

ZA¸ÑCZNIK A
1.2)

76

ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE
Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Kraj

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

1.3)

1.4)

ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢
Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Kraj

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

ADRES, NA KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE
DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Kraj

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)
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ZA¸ÑCZNIK B – INFORMACJE O CZ¢ÂCIACH ZAMÓWIENIA
CZ¢Âå Nr
1)

..........................................................................................................

Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV)
S∏ownictwo g∏ówne
G∏ówny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

S∏ownictwo uzupe∏niajàce
(jeÊli dotyczy)
-

-

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) —————————————
————————————————————————————————————————————————————

2)

Krótki opis

———————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————

3)

Zakres lub wartoÊç —————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————

4)

Wskazanie innego terminu rozpocz´cia wykonania/terminu dostawy (o ile
dotyczy)
/ /
(dd/mm/rrrr)/termin dostatermin rozpocz´cia wykonania
/ /
(dd/mm/rrrr)
wy

CZ¢Âå Nr
1)

..........................................................................................................

Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV)
S∏ownictwo g∏ówne
G∏ówny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

S∏ownictwo uzupe∏niajàce
(jeÊli dotyczy)
-

-

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) —————————————
————————————————————————————————————————————————————
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2)

Krótki opis

———————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————

3)

Zakres lub wartoÊç —————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————

4)

Wskazanie innego terminu rozpocz´cia wykonania/terminu dostawy (o ile
dotyczy)
/ /
(dd/mm/rrrr)/termin dostatermin rozpocz´cia wykonania
/ /
(dd/mm/rrrr)
wy

............... (Wykorzystaç powy˝szy za∏àcznik tyle razy, ile jest to konieczne) ...............

2. Wzór og∏oszenia o zamówieniu stosowany przy zamówieniach na dostawy
i us∏ugi o wartoÊci poni˝ej 130 tysi´cy euro oraz roboty budowlane o wartoÊci
poni˝ej 5 milionów euro (Za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich).

WZÓR
Rzeczpospolita Polska
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://www.uzp.gov.pl
OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Wype∏nia Urzàd Publikacji
Data otrzymania og∏oszenia ———————
Numer
identyfikacyjny ——–––––––———————————
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SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY
I.1)

OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO
Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

I.2)

ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. I.1
JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.3)

ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå SPECYFIKACJ¢ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt. I.1
I.4)

JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

ADRES, NA KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE
DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Taki jak w pkt. I.1

JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

OPIS

II.1.2)

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiajàcego
—————————————————————————————————————————————————

II.1.3)

Opis przedmiotu zamówienia
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

80

II.1.4)

Miejsce wykonania robót budowlanych, us∏ug lub miejsce dostaw
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

II.1.5)

Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV)
G∏ówny przedmiot

.

.

.

-

Dodatkowe przedmioty

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

-

II.1.6)

Czy dopuszcza si´ z∏o˝enie oferty cz´Êciowej
NIE
TAK

II.1.7)

Czy dopuszcza si´ z∏o˝enie oferty wariantowej
NIE
TAK

II.2)

WIELKOÂå LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

WartoÊç lub zakres zamówienia (z uwzgl´dnieniem wszystkich cz´Êci
i opcji, o ile dotyczy) ——————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiàcach
i/lub w dniach
(liczàc od daty udzielenia zamówienia)
/ /
lub: Data rozpocz´cia
/ /
(dd/mm/rrrr)
i/lub zakoƒczenia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)

WYMAGANE WADIUM ——————————————————————————————————

III.2)

INFORMACJE

DOTYCZÑCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE

I FORMALNOÂCI NIEZB¢DNE DO OCENY, CZY SPE¸NIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

81

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1)

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z og∏oszeniem

IV.1.2) Wst´pne og∏oszenie informacyjne dotyczàce tego samego zamówienia
(o ile dotyczy)
/ /
Numer
Nr
poz.
z
og∏oszenia
(dd/mm/rrrr)
w spisie BZP
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do
udzia∏u w post´powaniu (jeÊli dotyczy)
/Maksimum
Liczba
lub: Minimum
IV.2)

KRYTERIA OCENY OFERT
A)
Najni˝sza cena
lub
B)
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. ————————————————————————————————————— – ——— %
2. ————————————————————————————————————— – ——— %
3. ————————————————————————————————————— – ——— %
4. ————————————————————————————————————— – ——— %
5. ————————————————————————————————————— – ——— %
6. ————————————————————————————————————— – ——— %

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz dodatkowych wyjaÊnieƒ
(dd/mm/rrrr)
/ /
Dost´pne do
Cena (o ile dotyczy) ———————————————————————————————————
IV.3.2) Termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu (w zale˝noÊci od tego, czy stosuje si´ tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z og∏oszeniem)
(dd/mm/rrrr)
/ /
Godzina
:
(gg:mm)
IV.3.3) Termin zwiàzania ofertà (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
/ /
(dd/mm/rrrr)
Do
lub
miesi´cy i/lub
dni od ostatecznego terminu sk∏adania ofert
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IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
/ /
(dd/mm/rrrr) Godzina
:
(gg:mm)
Data
Miejsce ———————————————————————————————————————————
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1)

CZY

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU /PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE

ÂRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?

NIE
TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

V.2)

DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA

/

/

(dd/mm/rrrr)

ZA¸ÑCZNIK A
1.2)

ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE
Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)
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1.3)

ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå SPECYFIKACJ¢ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.4)

Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

ADRES, NA KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE
DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU
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Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

2. OG¸OSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

3. Wzór og∏oszenia o udzieleniu zamówienia stosowany przy zamówieniach na dostawy i us∏ugi o wartoÊci powy˝ej 130 tysi´cy euro oraz roboty budowlane
o wartoÊci powy˝ej 5 milionów euro (Za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich).

WZÓR
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu
do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623,
(+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OG¸OSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Wype∏nia Urzàd Publikacji
Data otrzymania og∏oszenia ———————
Nr identyfikacyjny —————————————

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA)?
NIE
TAK
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SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY
I.1)

I.2)

OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO
Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

RODZAJ ZAMAWIAJÑCEGO*
Szczebel centralny
Szczebel regionalny/lokalny

Instytucja UE
Podmiot prawa publicznego
Inny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane

Dostawy

II.2)

CZY JEST TO UMOWA RAMOWA?*
NIE
TAK

II.3)

NOMENKLATURA

Us∏ugi
Kategoria us∏ug
W przypadku zamówieƒ na
us∏ugi kategorii 17–27, czy
zgadzajà si´ Paƒstwo na publikacj´ niniejszego og∏oszenia?
NIE
TAK

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia.
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II.3.1)

Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV)
S∏ownictwo g∏ówne

G∏ówny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

S∏ownictwo uzupe∏niajàce
(jeÊli dotyczy)
-

-

II.3.2)

Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) ———————————

II.4)

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

II.5)

KRÓTKI OPIS
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

II.6)

SZACUNKOWA WARTOÂå CA¸KOWITA (bez VAT)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)

RODZAJ PROCEDURY
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem
Przyspieszona ograniczona
Przyspieszona negocjacyjna
Negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia

IV.1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia: patrz Za∏àcznik
IV.2)

KRYTERIA OCENY OFERT
Najni˝sza cena
lub
oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgl´dem
————————————————————————

——————————————————————

————————————————————————

——————————————————————

————————————————————————

——————————————————————

————————————————————————

——————————————————————
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SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)

UDZIELENIE I WARTOÂå ZAMÓWIENIA

V.1.1)

Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub us∏ugodawcy, któremu
udzielono zamówienia
ZAMÓWIENIE Nr ——————————
Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Kraj

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

V.1.2)

Informacja o wartoÊci zamówienia lub o najtaƒszej i najdro˝szej ofercie branej pod uwag´ (bez VAT)
Cena —————————————————————
lub: najtaƒsza oferta ——————————— /najdro˝sza oferta ———————————
Waluta ————————————————————

V.2)

PODWYKONAWSTWO

V.2.1)

Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom?
NIE
TAK
JeÊli tak, okreÊliç przewidywanà wartoÊç lub cz´Êç zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom
WartoÊç (bez VAT): —————————— Waluta: —————————— Cz´Êç: ———%
Nie jest znana

........ (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ........
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SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1)

CZY PUBLIKACJA OGLOSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE
TAK

VI.2)

NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

/

/

(dd/mm/rrrr)

VI.3)

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

VI.4)

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

VI.5)

CZY ZAMÓWIENIE BY¸O OG¸OSZONE W DZIENNIKU URZ¢DOWYM UE?
NIE
TAK
JeÊli tak, podaç odes∏anie do og∏oszenia
Numer og∏oszenia
w spisie D. Urz. UE

VI.6)

CZY

/S
(dd/mm/rrrr)

z

/

/

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE

ÂRODKÓW UE?*

NIE
TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

VI.7)

INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

VI.8)

DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA

/

/

(dd/mm/rrrr)

ZA¸ÑCZNIK
OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE
DOSTAWY
US¸UGI
* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia.
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IV.1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej
Powód wyboru procedury negocjacyjnej powinien byç zgodny z postanowieniami odpowiednich artyku∏ów dyrektyw:
Roboty budowlane Art. 7 Dyrektywy 93/37/EWG
Dostawy
Art. 6 Dyrektywy 93/36/EWG
Us∏ugi
Art. 11 Dyrektywy 92/50/EWG
IV.1.1.1) Procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem *
(a) wp∏yn´∏y nieprawid∏owe oferty
– procedury otwartej
lub oferty, które nie mog∏y byç
– procedury ograniczonej
przyj´te w toku
(b) charakter robót budowlanych/ us∏ug
lub zwiàzane z nimi ryzyko nie pozwalajà
na dokonanie wczeÊniejszej ogólnej wyceny
(c) charakter us∏ug sprawia, ˝e specyfikacji
zamówienia nie mo˝na ustaliç
z wystarczajàcà precyzjà, pozwalajàcà
na udzielenie zamówienie zgodnie
z przepisami procedury otwartej lub ograniczonej
(d) roboty budowlane sà wykonywane wy∏àcznie
w celach badawczych, doÊwiadczalnych
lub rozwojowych, nie zaÊ w celu osiàgni´cia
zysku lub w celu pokrycia kosztów dzia∏alnoÊci
badawczo-rozwojowej
IV.1.1.2) Procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia
(e) nie wp∏yn´∏y oferty lub wp∏yn´∏y
– procedury otwartej
nieprawid∏owe oferty w toku
– procedury ograniczonej
(f) produkty b´dàce przedmiotem
zamówienia sà wytwarzane wy∏àcznie
w celach naukowych, doÊwiadczalnych
lub rozwojowych, zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w dyrektywie
(dotyczy wy∏àcznie dostaw)
(g) roboty budowlane/ dostawy/ us∏ugi
mogà byç zrealizowane tylko przez
okreÊlonego oferenta z przyczyn
– technicznych
– artystycznych
– zwiàzanych z ochronà
praw wy∏àcznych
(h) z uwagi na wyjàtkowo pilny charakter
sprawy zwiàzany z wydarzeniami,
których instytucja zamawiajàca
nie mog∏a przewidzieç oraz zgodnie
* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia.
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z warunkami ÊciÊle okreÊlonymi
w dyrektywach
(i) dodatkowe roboty budowlane/dostawy/
us∏ugi sà zamawiane zgodnie
z warunkami ÊciÊle okreÊlonymi
w dyrektywach
(j) nowe roboty budowlane/us∏ugi, b´dàce
powtórzeniem robót budowlanych/
us∏ug oraz zgodnie z warunkami ÊciÊle
okreÊlonymi w dyrektywach
(k) zamówienie na us∏ugi przyznane
zwyci´zcy lub jednemu ze zwyci´zców
przeprowadzonego konkursu

4. Wzór og∏oszenia o udzieleniu zamówienia stosowany przy zamówieniach na
dostawy i us∏ugi o wartoÊci poni˝ej 130 tysi´cy euro oraz roboty budowlane
o wartoÊci poni˝ej 5 milionów euro (Za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich)

WZÓR
Rzeczpospolita Polska
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://www.uzp.gov.pl

OG¸OSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Wype∏nia Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Data otrzymania og∏oszenia ———————
Numer
identyfikacyjny —————–––––––————————
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SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY
I.1)

CZY

OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO
Nazwa

Nazwisko osoby upowa˝nionej
do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

ZAMÓWIENIE BY¸O PRZEDMIOTEM OG¸OSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIE¡

PUBLICZNYCH?

NIE

TAK

Numer
Nr
og∏oszenia
w spisie BZP

poz.

z

/

/

(dd/mm/rrrr)

WARTOÂå ZAMÓWIENIA (bez VAT)
—————————————————————————————

EUR

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

II.2)
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RODZAJ ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane

Dostawy

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
Negocjacje bez og∏oszenia
Aukcja elektroniczna
Negocjacje z og∏oszeniem

Us∏ugi

Przetarg ograniczony
Z wolnej r´ki
Zapytanie o cen´

II.3)

NOMENKLATURA

II.3.1)

Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV)

G∏ówny przedmiot

.

.

.

-

Dodatkowe przedmioty

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

-

II.4)

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO
—————————————————————————————————————————————————

II.5)

KRÓTKI OPIS
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1)

UDZIELENIE I WARTOÂå ZAMÓWIENIA

III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Oznaczenie oferty cz´Êciowej (jeÊli dotyczy) ——————————————————
Nazwa wykonawcy

Adres

Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Województwo/Kraj

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)
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III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegajàcych odrzuceniu ofertach z najni˝szà i najwy˝szà cenà (bez VAT)
Cena ————————————————————————
Oferta z najni˝szà cenà ———————————————————————— /
oferta z najwy˝szà cenà ————————————————————————
Waluta ———————————————————————
........ (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)........

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1)

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2)

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

IV.3)

DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA

/

/

/

(dd/mm/rrrr)

/

(dd/mm/rrrr)

5. Wzory rozstrzygni´cia protestu
a) uwzgl´dnienie protestu
MiejscowoÊç, data
nazwa i adres wykonawcy

Rozstrzygni´cie protestu
(uwzgl´dnienie)
W nawiàzaniu do protestu z∏o˝onego przez Paƒstwa w dniu ................. uprzejmie
informuj´, ˝e protest zosta∏ uwzgl´dniony.
(uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygni´cia)
W zwiàzku z rozstrzygni´ciem i uwzgl´dnieniem protestu podj´to decyzj´ o powtórzeniu oprotestowanej czynnoÊci (dokonaniu czynnoÊci zaniechanej), o czym niezw∏ocznie zostanà poinformowani wszyscy wykonawcy uczestniczàcy w post´powaniu.
Z powa˝aniem,
(podpis osoby upowa˝nionej)
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b) Oddalenie protestu
MiejscowoÊç, data
nazwa i adres wykonawcy

Rozstrzygni´cie protestu
(oddalenie/odrzucenie)
W nawiàzaniu do protestu z∏o˝onego przez Paƒstwa w dniu .................. uprzejmie
informuj´, ˝e protest zosta∏ (nale˝y wybraç pkt a lub b)
a) oddalony
b) odrzucony jako wniesiony
• po terminie
• przez podmiot nieuprawniony
(w obu sytuacjach nale˝y podaç uzasadnienie faktyczne i prawne)
Od oddalenia/odrzucenia protestu przys∏uguje odwo∏anie wnoszone do Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor´czenia rozstrzygni´cia
protestu. O wniesieniu odwo∏ania nale˝y poinformowaç Zamawiajàcego.
Z powa˝aniem,
(podpis osoby upowa˝nionej)
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