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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:  Międzygminne Przedsiębiortswo
Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master
Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. G. Roweckiego 44

Miejscowość:  Tychy Kod pocztowy:  43-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  MPGOIEO MASTER Sp. z o.o. ul. G
Roweckiego 44, 43-100 Tychy

Tel.: +48 322198427

Osoba do kontaktów:  Szymon Łakota

E-mail:  szymon.lakota@master.tychy.pl Faks:  +48 323276950

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.master.tychy.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)
Przedsiębiorstwo Międzygminne

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 :
Dostawa nowej koparko-ładowarki z dodatkowym wyposażeniem w młot hydrauliczny oraz 2 szt. nowych
ładowarek do obsługi: hali przyjęcia odpadów i części biologicznej Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadów.

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 :
Wykonawca dostarczy oraz wykona rozruchu przedmiotów zamówienia w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na budowie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Tychach ul. Lokalna , woj. śląskie.

Kod NUTS:  PL22

Kod NUTS:  PL22C

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 niniejszego zamówienia jest dostawa (zakup) nowych fabrycznie maszyn:
1. Koparko-ładowarki z dodatkowym wyposażeniem w młot hydrauliczny – 1 szt.
2. Ładowarki do obsługi hali przyjęcia odpadów – 1 szt.
3. Ładowarki do obsługi części biologicznej – 1 szt.
w zakresie Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach – Kontrakt Nr 2a realizowanego w ramach Projektu
POIS.02.01.00-00-016/09 „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Tychach” w ramach działania 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II - Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi. W ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013.
1. Wymagania Zamawiającego odnośnie dostawy nowej koparko-ładowarki
z dodatkowym wyposażeniem w młot hydrauliczny.
1. Maszyna fabrycznie nowa z 2013 lub 2014 r. ma pochodzić z produkcji seryjnej i nie może być prototypem,
będzie obsługiwać węzeł przeróbki odpadów budowlanych – obsługa kruszarki, kruszenie młotem większych
elementów betonowych przed załadunkiem do kruszarki, przemieszczanie odpadów budowlanych przed
przeróbką (kruszeniem) i po przeróbce, załadunek i rozładunek itp.
2. Maszyna wyposażona w silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy minimum 70 kW, spełniający
wymagania normy emisji spalin na poziomie nie gorszym niż STAGE IIIA lub TIER IIIA,
3. Maszyna wyposażona w układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 150 l/min.,
4. Łyżka ładowarkowa z zębami, wielofunkcyjna otwierana wraz z widłami do palet o pojemności co najmniej 1,0
m3 i szerokości max. 2450 mm,
5. Sterowanie częścią ładowarkową za pomocą joysticka,
6. Wysokość załadunku łyżką ładowarkową min. 3400 mm (mierzona do sworznia obrotu łyżki),
7. Układ samopoziomowania łyżki ładowarkowej,
8. Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej,
9. Ramię koparkowe - teleskopowe,
10. Szybkozłącze koparkowe, mechaniczne,
11. Wyposażona w łyżkę koparkową o szerokości 600 mm +/- 50 mm,
12. Sterowanie częścią koparkową za pomocą joysticka,
13. Instalacja hydrauliczna do młota kompletna wyprowadzona na ramię koparki, z szybkozłączkami,
14. Młot hydrauliczny do kucia na ramię koparki,
14.1. Młot hydrauliczny o parametrach technicznych właściwie dobranych do pracy z oferowaną maszyną.
14.2. Wyposażenie młota:
14.2.1. odpowiednia konstrukcja uchwytu dostosowana do montażu na szybkozłączu oferowanej maszyny,
14.2.2. węże hydrauliczne z szybkozłączkami pozwalającymi na szybki montaż/demontaż młota,
14.2.3. narzędzie robocze typu szpicak 2 szt.
15. Wysokość całkowita mierzona do dachu kabiny maksymalnie 3000 mm,
16. Blokada 100% mechanizmu różnicowego tylnego mostu,
17. Kabina szczelna wyposażona w filtr przeciwpyłowy, ogrzewana, klimatyzowana, wyposażona w drzwi po
obu stronach, o maksymalnym poziomie hałasu wewnątrz kabiny poniżej 80 dB (A),
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18. Wyposażona w skrzynię biegów manualną lub automatyczną, co najmniej 4 biegi do przodu i co najmniej 3
do tyłu,
19. Wyposażona w oświetlenie drogowe i oświetlenie robocze (na dachu kabiny z przodu i z tyłu),
20. Wyposażona w pneumatycznie amortyzowany fotel operatora,
21. Wyposażona w błotniki przednie i tylne,
22. Zamki hydrauliczne na podporach zabezpieczające maszynę przed pęknięciem przewodu,
23. Podpory stabilizujące wyposażone w nakładki do pracy na nawierzchniach utwardzonych (chroniące
nawierzchnie przed uszkodzeniem podczas pracy na podporach),
24. Wyposażona w opony przemysłowe typu XMCL Michelin lub równoważne,
25. Wyposażona w sygnał świetlny ostrzegawczy „kogut” (barwy pomarańczowej),
26. Wyposażona w radioodtwarzacz z instalacją głośnikową,
27. Wyposażona w sygnał dźwiękowy cofania,
28. Wyposażona w gaśnicę, apteczkę i trójkąt ostrzegawczy,
29. Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla urządzenia:
29.1. Instrukcja obsługi oraz DTR (w tym harmonogram przeglądów serwisowych),
29.2. Katalog części zamiennych, (dopuszczamy wersję oryginalną ze słownikiem terminów w języku polskim)
29.3. Karta gwarancyjna,
29.4. Świadectwo zgodności CE.
2. Wymagania Zamawiającego odnośnie dostawy nowej ładowarki do obsługi hali przyjęcia odpadów.
1. Maszyna fabrycznie nowa z 2013 lub 2014 r. ma pochodzić z produkcji seryjnej i nie może być prototypem,
będzie przeznaczona do obsługi hali przyjęcia odpadów załadunek, pryzmowanie, przemieszczanie odpadów o
gęstości objętościowej max. 1000 kg/m3 z możliwością ich załadunku na wysokość min. 4,00 m, łyżka z opcją
wysokiego wysypu, wyposażona w opony o pełnym ogumieniu,
2. Maszyna napędzana silnikiem wysokoprężnym z doładowaniem, chłodzonym cieczą, spełniającym
wymagania normy emisji spalin na poziomie nie gorszym niż EU Stage IIIB lub TIER IIIB,
2.1. moc silnika co najmniej 125 kW (netto)
2.2. maksymalny moment obrotowy powyżej 700 Nm (netto)
3. Wyposażona w układ hydrauliczny reagujący na zmienne obciążenie, zasilany pompą osiowo-tłoczkową
zapewniającą: wydatek 160 l/min lub większy i ciśnienie robocze 250 bar lub wyższe.
4. Wyposażona w dodatkową pompę hydrauliczną zasilającą układ hamulcowy i napęd wentylatora chłodnicy.
5. Wentylator chłodnicy o zmiennym kierunku obrotów, napędzany hydraulicznie,
6. Wyposażona w skrzynię przekładniową automatyczną co najmniej 4 biegi do przodu i co najmniej 3 do tyłu
lub przekładnię hydrostatyczną z elektronicznym sterowaniem zakresami biegów,
7. Posiadająca most przedni wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego,
8. Wyposażona w most tylny – wahliwy z oscylacją minimum +/- 10 0 lub wyższą,
9. Wyposażona w funkcję odłączania napędu skrzyni biegów w momencie użycia hamulców,
10. Wyposażona w dwuobwodowe hamulce hydrauliczne, tarczowe, całkowicie zamknięte, chłodzone obiegowo
olejem,
11. Wyposażona w hamulec bezpieczeństwa,
12. Wyposażona w hamulec postojowy tarczowy, suchy, zamontowany na wale,
13. Wyposażona w hydrostatyczny układ skrętu reagujący na zmienne obciążenie;
13.1. minimalny skręt ramy przegubowej ma wynosić co najmniej 40o w prawo i co najmniej 40o w lewo,
13.2. awaryjny napęd układu skrętu,
14. Masa maszyny wraz z maksymalnym ładunkiem w łyżce nie przekraczająca 6,0 Mg nacisku na jedno koło,
15. Kabina operatora winna spełniać normy ROPS i FOPS,
15.1. kabina wyposażona w układ monitorowania podstawowych podzespołów maszyny z wyświetlaczem w
języku polskim,
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15.2. kabina wyposażona w automatyczną klimatyzację,
15.3. maksymalny poziom hałasu wewnątrz kabiny poniżej 75 dB (A),
15.4. fotel operatora z pneumatycznym zawieszeniem, podgrzewaniem, wyposażony w pas bezpieczeństwa,
15.5. możliwość zmiany kierunku jazdy i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub za pomocą przełącznika
umieszczonego na joystiku do sterowania funkcjami podnoszenia / opuszczania łyżki,
15.6. sterowanie kierunkiem jazdy za pomocą standardowego koła kierowniczego,
15.7. sterowanie ruchami wysięgnika za pośrednictwem dźwigienek umieszczonych po prawej stronie operatora
lub jednym joystikiem,
15.8. lusterka zewnętrzne,
15.9. kamera widoku wstecznego z wyświetlaczem w kabinie
15.10. wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem,
15.11. regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach,
15.12. radioodtwarzacz CD,
16. Maszyna wyposażona w oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, światła
stopu,
17. Dodatkowo wyposażona w oświetlenie robocze: reflektory przednie pod dachem kabiny i tylne,
18. Posiadająca pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”,
19. Posiadająca dźwiękowy sygnał biegu wstecznego,
20. Posiadająca światła robocze tylne automatycznie zapalane po włączeniu biegu wstecznego,
21. Wyposażona w hamulcowy i kierowniczy układ bezpieczeństwa,
22. Wyposażona w zaczep holowniczy,
23. Wyposażona w zestaw narzędzi operatora,
24. Wyposażona w układ tłumienia drgań osprzętu roboczego,
25. Wyposażona w opony o pełnym ogumieniu typu FLEXPORT lub równoważne,
26. Wyposażona w błotniki kół przednich i tylnych
27. Wyposażona w filtr powietrza dolotowego do silnika TURBO (wyposażenie głównego filtra powietrza
dolotowego do silnika w dodatkowy filtr wstępny),
28. Maszyna wyposażona w układ centralnego smarowania,
29. Maszyna wyposażona w łyżkę wysokiego wysypu o pojemności co najmniej 3,5 m3 z wymiennym
przykręcanym lemieszem prostym (łyżka dla materiału o ciężarze max 1000 kg/m3) wraz z dodatkową funkcją
hydrauliki do zasilania łyżki wysokiego wysypu, z możliwością wysypu materiału na wysokość powyżej 4000
mm.
30. Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla urządzenia:
30.1. Instrukcja obsługi oraz DTR (w tym harmonogram przeglądów serwisowych),
30.2. Katalog części zamiennych, (dopuszczamy wersję oryginalną ze słownikiem terminów w języku polskim)
30.3. Karta gwarancyjna,
30.4. Świadectwo zgodności CE.
3. Wymagania Zamawiającego odnośnie dostawy nowej ładowarki do obsługi części przeróbki biologicznej
odpadów.
1. Maszyna fabrycznie nowa z 2013 lub 2014 r. ma pochodzić z produkcji seryjnej i nie może być prototypem,
będzie przeznaczona do obsługi części zakładu, w której odbywa się przeróbka biologiczna odpadów w
zakresie załadunku, pryzmowania i przemieszczania przerobionych biologicznie odpadów (pofermentatu,
stabilizatu) o gęstości objętościowej max. 1000 kg/m3 z łyżką o pojemności co najmniej 4, 0 m3 , wyposażona
w dodatkowy filtr kabiny eliminujący skutecznie substancje szkodliwe/odorowe z powietrza dostarczanego do
kabiny w szczególności amoniak (NH3) mogący wystąpić w stężeniu do 15 ppm tj. ok. 11 mg/m3 powietrza. Na
powyższy filtr winny składać się; filtr cząstek stałych, filtr węgloaktywny do mikroorganizmów i bakterii oraz filtr
pochłaniający amoniak (wielokrotnego użytku). Ze względu na pracę maszyny w halach stabilizacji tlenowej
winna być zapewniona manewrowość maszyny pozwalająca na jej swobodną pracę w określonej przestrzeni
hal, minimalny promień skrętu nad łyżką nie może być większy niż 6,25 m.
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2. Maszyna napędzana silnikiem wysokoprężnym z doładowaniem, chłodzonym cieczą, spełniającym
wymagania normy emisji spalin na poziomie nie gorszym niż EU Stage IIIB lub TIER IIIB,
2.1. moc silnika co najmniej 125 kW (netto),
2.2. maksymalny moment obrotowy powyżej 700 Nm (netto),
3. Wyposażona w układ hydrauliczny reagujący na zmienne obciążenie, zasilany pompą osiowo-tłoczkową
zapewniającą: wydatek 160 l/min lub większy i ciśnienie robocze 250 bar lub wyższe.
4. Wyposażona w dodatkową pompę hydrauliczną zasilającą układ hamulcowy i napęd wentylatora chłodnicy.
5. Wentylator chłodnicy o zmiennym kierunku obrotów, napędzany hydraulicznie,
6. Wyposażona w skrzynię przekładniową automatyczną co najmniej 4 biegi do przodu i co najmniej 3 do tyłu
lub przekładnię hydrostatyczną z elektronicznym sterowaniem zakresami biegów,
7. Posiadająca most przedni wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego,
8. Wyposażona w most tylny – wahliwy z oscylacją minimum +/- 10 0 lub wyższą,
9. Wyposażona w funkcję odłączania napędu skrzyni biegów w momencie użycia hamulców,
10. Wyposażona w dwuobwodowe hamulce hydrauliczne, tarczowe, całkowicie zamknięte, chłodzone obiegowo
olejem,
11. Wyposażona w hamulec bezpieczeństwa,
12. Wyposażona w hamulec postojowy tarczowy, suchy, zamontowany na wale,
13. Wyposażona w hydrostatyczny układ skrętu reagujący na zmienne obciążenie;
13.1. minimalny skręt ramy przegubowej ma wynosić co najmniej 40o w prawo i co najmniej 40o w lewo,
13.2. awaryjny napęd układu skrętu,
14. Masa maszyny wraz z maksymalnym ładunkiem w łyżce nie przekraczająca 5,5 Mg nacisku na jedno koło,
15. Kabina operatora winna spełniać normy ROPS i FOPS,
15.1. kabina wyposażona w układ monitorowania podstawowych podzespołów maszyny z wyświetlaczem w
języku polskim,
15.2. kabina wyposażona w automatyczną klimatyzację,
15.3. kabina wyposażona w dodatkowy filtr powietrza wlotowego opisany w p. 1,
15.4. maksymalny poziom hałasu wewnątrz kabiny poniżej 75 dB (A),
15.5. fotel operatora z pneumatycznym zawieszeniem, podgrzewaniem, wyposażony w pas bezpieczeństwa,
15.6. możliwość zmiany kierunku jazdy i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub za pomocą przełącznika
umieszczonego na joystiku do sterowania funkcjami podnoszenia / opuszczania łyżki,
15.7. sterowanie kierunkiem jazdy za pomocą standardowego koła kierowniczego,
15.8. sterowanie ruchami wysięgnika za pośrednictwem dźwigienek umieszczonych po prawej stronie operatora
lub jednym joystikiem,
15.9. lusterka zewnętrzne,
15.10. kamera widoku wstecznego z wyświetlaczem w kabinie
15.11. wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem,
15.12. regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach,
15.13. radioodtwarzacz CD,
16. Maszyna wyposażona w oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, światła
stopu,
17. Dodatkowo wyposażona w oświetlenie robocze: reflektory przednie pod dachem kabiny i tylne,
18. Posiadająca pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”,
19. Posiadająca dźwiękowy sygnał biegu wstecznego,
20. Posiadająca światła robocze tylne automatycznie zapalane po włączeniu biegu wstecznego,
21. Wyposażona w hamulcowy i kierowniczy układ bezpieczeństwa,
22. Wyposażona w zaczep holowniczy,
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23. Wyposażona w zestaw narzędzi operatora,
24. Wyposażona w układ tłumienia drgań osprzętu roboczego,
25. Wyposażona w opony przemysłowe o podwyższonej wytrzymałości klasy L5,
26. Wyposażona w błotniki kół przednich i tylnych
27. Wyposażona w filtr powietrza dolotowego do silnika TURBO (wyposażenie głównego filtra powietrza
dolotowego do silnika w dodatkowy filtr wstępny),
28. Maszyna wyposażona w układ centralnego smarowania,
29. Maszyna wyposażona w łyżkę o pojemności co najmniej 4,0 m3 z wymiennym przykręcanym lemieszem
prostym (łyżka dla materiału o ciężarze max 1000 kg/m3),
30. Minimalny promień skrętu nad łyżką nie może być większy niż 6,25 m.
31. Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla urządzenia:
31.1. Instrukcja obsługi oraz DTR (w tym harmonogram przeglądów serwisowych),
31.2. Katalog części zamiennych, (dopuszczamy wersję oryginalną ze słownikiem terminów w języku polskim)
31.3. Karta gwarancyjna,
31.4. Świadectwo zgodności CE.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 43260000  

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)
1. Koparko-ładowarki z dodatkowym wyposażeniem w młot hydrauliczny – 1 szt.
2. Ładowarki do obsługi hali przyjęcia odpadów – 1 szt.
3. Ładowarki do obsługi części biologicznej – 1 szt.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 
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II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  90  (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.Wadium należy wnieść w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do
dnia 16 czerwca 2014 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
a) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Ochrony Środowiska
Nr: 66154011282001704349770004
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z
dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
d) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
e) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego
wykluczony a jego oferta odrzucona.
3) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
a) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po jego stronie,
4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 niniejszej SIWZ, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium
jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9) Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
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11) W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty
upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

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

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
B) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
C) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
D) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 22

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
E)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonawca złoży: opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych.

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

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie; - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny
wykaz.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie
ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, następujących podobnych
dostaw:
co najmniej 3 dostaw maszyn tj.
- 3 dostaw koparko-ładowarek o wartości minimalnej
200.000,00 zł. –netto- każda,
- 3 dostaw ładowarek o wartości minimalnej 450.000,00
zł. –netto- każda .
Do oferty należy załączyć poświadczenie
potwierdzające, że dostawy były należycie wykonane, z
tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert; (załącznik nr 3)

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 :
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_____

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:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
DW/04/2014

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

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

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:  16/06/2014  Godzina:  10:00

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

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  16/06/2014  Godzina:  10:00

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

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 16/06/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:05
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  MPGOIEO MASTER Sp. z o.o. ul. G Roweckiego 44, 43-100 Tychy
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach – Kontrakt Nr 2a realizowanego w ramach Projektu
POIS.02.01.00-00-016/09 „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Tychach” w ramach działania 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II - Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi. W ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  PREZES KRAJOWEJ IZBY
ODWOŁAWCZEJ

Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A

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

Tel.: +48 224587701

E-mail: Faks:  +48 224587700

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

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
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2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- DEPARTAMENT ODWOŁAŃ

Adres pocztowy: POSTĘPU 17 A

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

Tel.: +48 224587701

E-mail: Faks:  +48 224587700

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
28/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-055832
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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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