
PL  Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1 / 14

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 udzieleniu
zamówienia

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Dom Pomocy Społecznej w SkrzynnieKrajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Skrzynno 13
Miejscowość:  Ostrówek Kod pocztowy:  98-311 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 438415060-10
Osoba do kontaktów:  Emilia Łaniewska
E-mail: _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej:  (URL) http://bip-dps.powiat.wielun.pl
Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
Dostęp elektroniczny do dokumentów:  (URL) _____
Elektroniczne składanie kandydatur i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

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)
Dom Pomocy Społecznej

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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb polegających na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych,

wspomagających oraz zdrowotnych na poziomie obowiązujących standardów i w oparciu o indywidualne
potrzeby mieszkańca.

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



PL  Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3 / 14

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

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
W przypadku zamówień na usługi
kategorii 17-27 – zob. załącznik
C1 – czy zgadzają się Państwo na
publikację niniejszego ogłoszenia?

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Kod NUTS:  PL114

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kuchni i świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
kompleksowych usług dla 175 osób, związanych z całodzienną obsługą, polegającą na przygotowaniu
posiłków w pomieszczeniach Zamawiającego i dystrybucji posiłków do jadalni Domu Pomocy Społecznej
w Skrzynnie. UWAGA !!! Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców może zmieniać się
okresowo, ze względu na wyjazdy na urlop, pobyty w szpitalach itp. Może ona także ulec zmniejszeniu w
sposób naturalny. W 2010r. średni miesięczny stan mieszkańców spożywających posiłki wynosił 165 osób.
Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy, z wyprzedzeniem jednodniowym, najpóźniej tego samego dnia
do godz. 7:00 pisemny wykaz ilości mieszkańców oraz wymaganych diet. 2. W razie wystąpienia przypadków
diet niepełnych (m.in.: przyjęcie nowego mieszkańca lub powrót ze szpitala albo też powrót mieszkańca z
urlopu w godzinach popołudniowych), przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału poszczególnych
posiłków w cenie jednostkowej usługi: - Śniadanie - 30 % wartości ceny jednostkowej usługi, - Obiad + posiłek
dodatkowy - 50 % wartości ceny jednostkowej usługi, - Kolacja 20 % wartości ceny jednostkowej usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania ewidencji wydanych posiłków. 3. Dobowa kaloryczność
posiłków ma się mieścić w granicach 2200-2400 kcal. Wykonawca będzie opracowywał jadłospis na okres
10 dni (3 razy w miesiącu). Jadłospis należy sporządzić w oparciu o przepisy Zarządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974 r. w sprawie ustalania racji pokarmowych w całodziennym
wyżywieniu określonych grup ludności (Dz.U. MZiOS z 1974 r., Nr 16, poz. 69) z uwzględnieniem specyfiki
mieszkańców DPS oraz zleconych przez lekarza diet. Opracowany jadłospis winien być przedstawiony
z 3-dniowym wyprzedzeniem do akceptacji osobie wyznaczonej do tego celu przez Zamawiającego. O
ewentualnych zmianach w jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Jadłospis zatwierdzony
przez Zamawiającego Wykonawca będzie wywieszał na tablicach informacyjnych przy stołówkach. 4.
Przygotowywanie posiłków musi odbywać się na bieżąco, ze świeżych produktów, w pomieszczeniach kuchni
Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach Ustawy z dnia
28 października 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914 z późn.
zm.) i innych w tym zakresie, jak również z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz zaleceniami
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lekarza. Wymaga się od Wykonawcy przygotowywania między innymi następujących diet: 1) ogólnej, 2)
łatwostrawnej, 3) łatwostrawnej z ograniczeniem węglowodanów (dla ok. 9 % mieszkańców), 4) łatwostrawnej
z ograniczeniem tłuszczu, 5) o zmienionej konsystencji (papka) wysokobiałkowej. 5. Zakwestionowane pod
względem jakościowym lub ilościowym przez pracownika Zamawiającego posiłki podlegają wymianie na koszt
Wykonawcy. 6. Posiłki mają być przygotowane i podawane zgodnie z poniższym harmonogramem: POSIŁEK
GODZ. WYDAWANIA Śniadanie 9:00 –11:00 II śniadanie (przy diecie łatwostrawnej z ograniczeniem tłuszczu)
11:00-12:00 Obiad 13:00-15:00 Posiłek dodatkowy (podwieczorek) 16:00-17:00 Kolacja 18:00-20:00 Zgodnie z
przepisem § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz.U. 2005, Nr 217, poz. 1837) dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi
2 godziny. 7. Zakres rzeczowy: 1) przygotowanie tzw. suchego prowiantu dla mieszkańców Domu w dniach,
w których wyjeżdżać oni będą na wyjazdy okolicznościowe. W ramach suchego prowiantu muszą znaleźć się
również ciepłe napoje w termosach zabezpieczonych przez Wykonawcę; Rodzaj i ilość porcji uzgadniane będą
z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. 2) przygotowanie tradycyjnie przyjętych potraw świątecznych
(Boże Narodzenie, Wielkanoc, Tłusty Czwartek itp.) oraz właściwej oprawy tych posiłków; Koszt sporządzania
posiłków wynikających z tradycji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, itp. wkalkulowany będzie w cenę
jednostkową usługi. 3) dostosowanie kuchni wraz z zapleczem do wymogów stawianych przez system HACCP
(System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – art. 3 ust. 3 pkt 41 ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225 ze zm.) w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy
oraz do jego stosowania; 4) odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych; 5) przygotowanie posiłków dla
mieszkańców Domu z wykorzystaniem pomieszczeń kuchni Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. W związku
z powyższym wymagać się będzie od Wykonawcy zawarcia umowy na wynajem pomieszczeń z Zamawiającym,
na zasadach określonych w umowie najmu, stanowiącej załącznik nr 9. 6) utrzymanie czystości pomieszczeń,
urządzeń, sprzętu itp. wykorzystywanych przez Wykonawcę oraz czasowej ich konserwacji oraz konserwacji
pomieszczeń wynajmowanych przez Wykonawcę. 7) wyposażenie stołówek w nakrycia stolików (obrusy lub
ceraty), niezbędne przyprawy i serwetki oraz dbanie o ich estetyczny wygląd. 8) zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217,
poz.1837), podopieczni powinni przez całą dobę mieć dostęp do podstawowych produktów żywnościowych
i napojów, mieć możliwość wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego, w związku z tym
Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia mieszkańcom wyboru zestawu posiłku dodatkowego oraz
posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza; b) przygotowania ciepłej herbaty w 6 termosach, 3
bochenków chleba o gramaturze po 700g, c) 3 porcji masła (smarowne lub mieszanka z olejem) do smarowania
pieczywa o gramaturze 100 g każda, 3 porcji po 25 dkg każda sera białego i 3 słoików dżemu o gramaturze
po min. 270g, które codziennie odbierane będą przez pracowników Zamawiającego, z przeznaczeniem na
rozstawienie w kuchenkach pomocniczych do wykorzystania przez mieszkańców. UWAGA!!! Koszt wyżej
wymienionych artykułów spożywczych wliczony będzie w cenę jednostkową usługi. Wymienione ilości mogą
ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania mieszkańców. 9) dystrybucja posiłków dla mieszkańców Domu,
która będzie polegała na rozwiezieniu posiłków na 3 stołówki i rozłożeniu na stoliki. Dostarczanie posiłków na
poszczególne stołówki odbywać się będzie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach zabezpieczających
posiłki przed wylaniem, wychłodzeniem i spełniających wymogi sanitarno- epidemiologiczne. Dla mieszkańców
spożywających posiłki w pokojach przygotowane przez Wykonawcę porcje pokarmowe będą odbierane z
kuchni i dostarczane na poszczególne piętra przez personel opiekuńczy Zamawiającego. Zwrot brudnych
naczyń należy do wyżej wymienionego personelu. Informację na temat mieszkańców spożywających posiłki
w pokojach mieszkalnych przekazywać będzie upoważniony pracownik Zamawiającego. 8. Wykonawca
udostępni płatne posiłki pracownikom Domu Pomocy Społecznej, którzy się o to zwrócą i chętnym osobom
w ramach tzw. usług środowiskowych. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia kuchni wraz z
pomieszczeniami towarzyszącymi oraz sprzętem i wyposażeniem od Zamawiającego w dniu 16.01.2012r.
o godz. 01:00 oraz uruchomienia kuchni i wydania śniadania dnia 16.01.2012r. najpóźniej do godz. 10:00.
10. Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia wymaga zachowania i przestrzegania reżimu
sanitarno-higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli
stosowanych surowców, przebiegu procesów technologicznych oraz przestrzegania przez Wykonawcę
gramatury posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czystości pomieszczeń, urządzeń i zastawy
wykorzystywanych przy realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem
czystości pomieszczeń i sprzętu wykorzystywanego do realizacji zamówienia oraz ich okresowej konserwacji.
11. Wykonawca odpowiada za wynajmowane urządzenia i naczynia, dokonuje niezbędnych napraw i uzupełnia
na bieżąco braki w wynajmowanych zasobach, jeśli wystąpią. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie
pozostałe, oprócz wynajmowanych, urządzenia i naczynia niezbędne do wykonania usługi. 12. Potencjalni
Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej pomieszczeń i wyposażenia kuchni oraz zaplecza przed złożeniem
oferty, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00 po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w
sekretariacie Zamawiającego. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu kserokopii
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z przeprowadzonych kontroli przez pracowników Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Za uchybienia ujawnione
w trakcie kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem
będą m.in. mandaty, kary, odpowiada Wykonawca. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania
porcji posiłków do Sanepidu w celu przebadania ich zgodności kalorycznej i jakościowej z obowiązującymi w
tym zakresie normami. 15. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przejęcia w wynajem pomieszczeń o łącznej
powierzchni 301,30 m², tj.: a) kuchnia z pomieszczeniami powiązanymi – 159,40 m² b) magazyny – 70,40 m² c)
½ powierzchni jadalni = 71,50 m² (jadalnia główna – 71,10 m², jadalnia boczna – 46,11 m², jadalnia Dworek –
25,80 m²) i uiszczania comiesięcznie czynszu w wysokości 2172,37 zł na rzecz Zamawiającego. 2) Uiszczania
opłat za wykorzystywane media w kuchni i pomieszczeniach powiązanych oraz magazynach, tj.: a) Energię
elektryczną – na podstawie comiesięcznej noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego zgodnie z
odczytem liczników energii elektrycznej; b) Wodę i ścieki – na podstawie comiesięcznej noty obciążeniowej
wystawianej przez Zamawiającego zgodnie z odczytem wodomierzy wg poniższego wzoru: gdzie: Z – suma
odczytów z liczników zimnej wody C – suma odczytów z liczników ciepłej wody X –cena jednostkowa za m3
zimnej wody A – kwota do zapłaty za zimną wodę c) za podgrzanie wody – na podstawie comiesięcznej noty
obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego zgodnie z odczytem liczników wg poniższego wzoru: gdzie: C
- suma odczytów z liczników ciepłej wody Xp - cena umowna podgrzania 1 m3 zimnej wody (zgodnie z Decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.) B –
kwota do zapłaty za podgrzanie ciepłej wody UWAGA!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości
opłat za dostarczane media w przypadku zmiany cen dostaw mediów przez Dostawców lub w przypadku
zmiany wysokości stawek opodatkowania sprzedaży mediów podatkiem VAT. 3) Wywozu nieczystości stałych
- zachodzi obowiązek podpisania stosownych umów pomiędzy Wykonawcą a firmą utylizacyjną odpady; 4)
Ponoszenia częściowych kosztów centralnego ogrzewania powierzchni 301,30 m² – w sezonie grzewczym
od października do marca na podstawie noty obciążeniowej – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni wg
ustalonego poniżej wzoru: 0,77 x O x Z1 = C Z Gdzie: X – koszt oleju opałowego w okresie grzewczym (X-
III) Y – koszt oleju opałowego poza okresem grzewczym (IV-IX) X + Y = O Z1 – powierzchnia pomieszczeń
przejętych w najem Z – powierzchnia całkowita C- kwota do zapłaty (za okres grzewczy) Wykonawca zostanie
obciążany częściowymi kosztami centralnego ogrzewania do dnia 15.12.2012r. UWAGA!!! Ustalając wzór
do oszacowania kosztów ogrzewania przyjęto, że średnioroczny udział energii pochodzącej z kolektorów
słonecznych w ogrzaniu wody w DPS w Skrzynnie wynosi 40%. 5) Zamawiający podaje następujące dane do
wyliczenia kosztów: 1) Powierzchnia całkowita - 5576,66 m² 2) Powierzchnia pomieszczeń przejętych w najem -
301,30 m2 3) Ilość oleju opałowego zużytego w okresie grzewczym w 2010r./2011r. – 79.654 litrów 4) Ilość oleju
opałowego zużytego poza okresem grzewczym w 2010r./2011r. – 31.900 litrów 5) Ilość zużytej wody na kuchni
w okresie od października 2010 do października 2011: - zimnej - 659,74 m³ - ciepłej – 781,37 m³ 6) Ilość zużytej
wody w okresie od października 2010 r. do października 2011 r.- 12.540 m³ Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 374, poz. 3607 z dnia
14.12.2010r. obowiązująca do dnia 31.01.2012r.– cena nośnika ciepła (cena podgrzania 1 m3 wody) wynosi
14,59 zł netto (podatek VAT naliczony będzie w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami). 7) Ilość
zużytej energii elektrycznej na kuchni w okresie od października 2010 r. do października 2011 r.- 87.267,84
Kwh. 16. W przypadku nie wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zamówi gotowe posiłki dla
mieszkańców, a kosztami z tym związanymi obciążony zostanie Wykonawca. 17. Możliwość zatrudnienia
podwykonawców: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania
w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
2) informacje na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należy zamieścić w formularzu
ofertowym, 3) Zamawiający może wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą
a Podwykonawcą.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55321000  

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
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Bez VAT Łącznie z
VAT

Stawka
VAT (%)

Wartość:  _____
Waluta: 
albo:

wg stawki 

Najniższa oferta:  643913.55  i
najwyższa oferta:  930097.35
Waluta:  PLN
brana pod uwagę

wg stawki 
8.00
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna przyspieszona
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2
w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę
wypełnić załącznik D1

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Kryteria Waga

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną  tak nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
DPS.ZP.2721/4-7/2011

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

(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)
Ogłoszenie o zamówieniu Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu

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

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr:  _____ Część nr:  _____ Nazwa:  _____

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
04/01/2012  (dd/mm/rrrr)

V.2) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert:  7
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:  _____

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa:  PHU Catering - Service Renata
Wojciechowska
Adres pocztowy: ul. Szkolna 5
Miejscowość:  Wieluń Kod pocztowy:  98-300 Państwo:  Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia(proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
 

Bez VAT Łącznie z
VAT

Stawka
VAT (%)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)
Wartość:  795541.25
Waluta:  PLN

wg stawki 

Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość:  _____
Waluta: 
albo:

wg stawki 

Najniższa oferta:  643915.55  i
najwyższa oferta:  930097.35
Waluta:  PLN
brana pod uwagę

wg stawki 
8.00

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać)
liczbę lat:  _____  albo  liczbę miesięcy:  _____

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia  tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie
będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT:  _____   Nieznana: 
Waluta:  _____  Proporcja  _____  %

Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom :  (jeżeli są znane)
_____

--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

VI.2) Informacje dodatkowe:(jeżeli dotyczy)
_____

VI.3) Procedury odwoławcze 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Oficjalna nazwa   Krajowa Izba Odwoławcza - Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy 
ul. Postępu 17
Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy  02-676
Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801
E-mail  _____ Faks  +48 224587800
Adres internetowy URL  _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa  _____
Adres pocztowy 
_____
Miejscowość  _____ Kod pocztowy  _____
Państwo  _____ Tel.  _____
E-mail  _____ Faks  _____
Adres internetowy  URL  _____

VI.3.2) Składanie odwołań  (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Oficjalna nazwa   Krajowa Izba Odwoławcza - Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy 
ul. Postępu 17
Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy02-676
Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801
E-mail  _____ Faks  +48 224587800
Adres internetowy  URL  _____

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-002061
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I.0) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca:
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

 
--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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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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Załącznik D1 – Zamówienia ogólne
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/
WE.
(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia
odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu
zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby
skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić
dodatkowe informacje.)

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

procedura otwarta,
procedurę ograniczoną.

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie. (wyłącznie
dla dostaw)
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn:

technicznych,
artystycznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw.

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie.

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej.

Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:
od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,
od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.

Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..
UE

Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.
Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.

Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola
(odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z
przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z
dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów)
_____
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