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Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na lata
2012-2015

Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.euInformacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza

Namysłowa
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3
Miejscowość: Namysłów Kod pocztowy: 46-100
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, pokój nr 26,

budynek B
Tel.: +48 774190359

Osoba do kontaktów: Anna Husak
E-mail: zamowienia@namyslow.eu Faks: +48 774104841

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.namyslow.eu
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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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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
Inny: (proszę określić)

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

(jeżeli tak, 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
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na lata 2012-2015

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)

   (a) Roboty budowlane    (b) Dostawy    (c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą/podmiot
zamawiający

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usług: nr 12
(Zob. kategorie usług w załączniku
C1)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

gmina Namysłów

Kod NUTS

II.1.3) Umowy ramowe
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna   uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: albo w miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: 

albo  Zakres: między  i Waluta: 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:  (jeżeli jest znany) :
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi budowlane – 71315000-9. Dodatkowe usługi budowlane
– 71326000-9. Usługi związane z budownictwem – 71500000-3. Przedmiotem zamówienia jest bieżące
utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na lata 2012-2015. Zamawiający sporządzi
harmonogram rzeczowo – finansowy prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w strefie miejskiej
i pozamiejskiej na dany rok (na podstawie zakresu rzeczowego wykonywanych prac i cennika Wykonawcy),
który zostanie zatwierdzony przez Burmistrza Namysłowa w terminie do 31 marca danego roku. Następnie
w terminie do dwóch tygodni Wykonawca sporządzi harmonogram czasowy i przedłoży Zamawiającemu do
zatwierdzenia (jako przykład podaje się harmonogramy remontowe dróg w 2011 roku, stanowiące dodatki
nr 3 i 4 do specyfikacji). W przypadku wystąpienia niezbędnych robót (do czasu zatwierdzenia powyższych
harmonogramów) Zamawiający zleci Wykonawcy ich wykonanie, a rozliczenie będzie następowało wg stawek
przyjętych w przetargu. Kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia będzie ustalona corocznie w
oparciu o wysokość środków budżetowych, uchwalonych przez Radę Miejską. W ramach bieżącego utrzymania
dróg, Wykonawca prowadzi działania interwencyjne. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do
właściwego wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia komunikacji samochodowej i
pieszej w obrębie budowy dla uczestników ruchu i dla obsługi obiektów przylegających do placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie
prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru
oraz obowiązującymi normami technicznymi. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub
aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami norm i być dopuszczony do jego wbudowania wg
wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, oraz uzyskać potwierdzenie przez Zamawiającego na jego
wbudowanie. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych
dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Podłoża pod nawierzchnię drogową
winny być zagęszczone do wskaźnika 1.0). Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych
zlokalizowanych na powierzchni ziemi typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Materiały
rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez Zamawiającego
miejscu. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
ochrony pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt do
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie jednostkowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, koszty materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru
ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej cenie jednostkowej. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu do wykonania robót będący własnością Wykonawcy lub
będący w posiadaniu ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany
w logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza ich zakończenie do
Zamawiającego w celu spisania odpowiedniego protokołu odbioru robót w terenie, zabezpieczając swój środek
transportowy, w celu odbioru wykonanych robót. Wykonawca uwzględni koszt środka transportowego w
celu objazdu zakresu robót niezbędnych do realizacji, usunięcia robót awaryjnych, zdarzeń losowych oraz
wiosennych i okresowych przeglądów dróg i obiektów mostowych. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem,
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie
lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
uwzględni koszty codziennych przeglądów miasta w celu poinformowania Zamawiającego o zniszczonym
oznakowaniu pionowym, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu, uszkodzeniach nawierzchni i innych, oraz o
zajętych chodnikach i jezdniach bez właściwego zezwolenia Zarządcy drogi przez osoby trzecie. Codziennie o
godz. 8.00 składa telefoniczny raport o zaistniałych sytuacjach Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest
ubezpieczyć się od ryzyk budowlanych i montażowych oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Wykonawcy, innych
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osób, z pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz osób trzecich, w tym także wynikające z
ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzenia prac. Wymagania jakościowe: W/w prace należy
wykonać zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr. 243, poz. 1623 z późn.
zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z
późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr. 92, poz. 881 z późn.
zm ), sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami
współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane
posiadające stosowne aprobaty techniczne. W razie istotnych zmian cen czynników produkcji, których strony nie
mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ustalone wynagrodzenie może być jednorazowo waloryzowane wraz
z nastaniem nowego roku kalendarzowego z uwzględnieniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Waloryzacja będzie poprzedzona
negocjacjami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie będzie wyższa niż planowany wskaźnik wzrostu inflacji
roku bieżącego do roku przyszłego, ustalony corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług których nie można przewidzieć, obowiązywać będzie stawka VAT ustalona w
danym roku kalendarzowym.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 71315000

Dodatkowe przedmioty 71500000

71326000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

tak nie

jeżeli tak, Oferty można składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole)
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) 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, if applicable)
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na
lata 2012-2015. Zamawiający sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy prac związanych z bieżącym
utrzymaniem dróg gminnych w strefie miejskiej i pozamiejskiej na dany rok (na podstawie zakresu rzeczowego
wykonywanych prac i cennika Wykonawcy), który zostanie zatwierdzony przez Burmistrza Namysłowa w terminie
do 31 marca danego roku. Następnie w terminie do dwóch tygodni Wykonawca sporządzi harmonogram czasowy
i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia (jako przykład podaje się harmonogramy remontowe dróg w 2011
roku, stanowiące dodatki nr 3 i 4 do specyfikacji). W przypadku wystąpienia niezbędnych robót (do czasu
zatwierdzenia powyższych harmonogramów) Zamawiający zleci Wykonawcy ich wykonanie, a rozliczenie będzie
następowało wg stawek przyjętych w przetargu. Kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia
będzie ustalona corocznie w oparciu o wysokość środków budżetowych, uchwalonych przez Radę Miejską. W
ramach bieżącego utrzymania dróg, Wykonawca prowadzi działania interwencyjne. Wykonawca zobowiązuje
się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie budowy dla uczestników ruchu i dla obsługi obiektów
przylegających do placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki, światła ostrzegawcze,
sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca ma obowiązek znać
i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych
wykonania i odbioru oraz obowiązującymi normami technicznymi. Każdy wbudowany materiał winien posiadać
atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami norm i być dopuszczony
do jego wbudowania wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, oraz uzyskać potwierdzenie przez
Zamawiającego na jego wbudowanie. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych
badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Podłoża pod
nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1.0). Wykonawca odpowiada za ochronę
instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych na powierzchni ziemi typu zawory, studnie, hydranty. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego i
zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania
należy składować na wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie jednostkowej. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia
do daty ich zakończenia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, koszty
materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej cenie jednostkowej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu do wykonania robót będący
własnością Wykonawcy lub będący w posiadaniu ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Sprzęt winien być oznakowany w logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza ich
zakończenie do Zamawiającego w celu spisania odpowiedniego protokołu odbioru robót w terenie, zabezpieczając
swój środek transportowy, w celu odbioru wykonanych robót. Wykonawca uwzględni koszt środka transportowego
w celu objazdu zakresu robót niezbędnych do realizacji, usunięcia robót awaryjnych, zdarzeń losowych oraz
wiosennych i okresowych przeglądów dróg i obiektów mostowych. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem,
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie
lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
uwzględni koszty codziennych przeglądów miasta w celu poinformowania Zamawiającego o zniszczonym
oznakowaniu pionowym, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu, uszkodzeniach nawierzchni i innych, oraz o
zajętych chodnikach i jezdniach bez właściwego zezwolenia Zarządcy drogi przez osoby trzecie. Codziennie o
godz. 8.00 składa telefoniczny raport o zaistniałych sytuacjach Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest
ubezpieczyć się od ryzyk budowlanych i montażowych oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Wykonawcy, innych
osób, z pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz osób trzecich, w tym także wynikające z
ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzenia prac. Wymagania jakościowe: W/w prace należy
wykonać zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr. 243, poz. 1623 z późn.
zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z
późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr. 92, poz. 881 z późn.
zm ), sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami
współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane
posiadające stosowne aprobaty techniczne. W razie istotnych zmian cen czynników produkcji, których strony nie
mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ustalone wynagrodzenie może być jednorazowo waloryzowane wraz
z nastaniem nowego roku kalendarzowego z uwzględnieniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Waloryzacja będzie poprzedzona
negocjacjami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie będzie wyższa niż planowany wskaźnik wzrostu inflacji
roku bieżącego do roku przyszłego, ustalony corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług których nie można przewidzieć, obowiązywać będzie stawka VAT ustalona w
danym roku kalendarzowym.

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):   1800432.24

Waluta:    PLN

albo   Zakres: między  i  Waluta:   

II.2.2) Informacje o opcjach   (jeżeli dotyczy)
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
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Liczba możliwych wznowień:   (jeżeli jest znany)  albo  Zakres: między  i  

(jeżeli jest znany)    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:  (od udzielenia zamówienia)

albo  
Rozpoczęcie

01/01/2012 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie 31/12/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje   (jeżeli dotyczy)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy
00/100).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie  
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject   (jeżeli dotyczy)

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 ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna
powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym
do realizacji przedmiotu zamówienia min: walec statyczny z wibracją do 10 ton – 1 szt., równiarka samojezdna
– 1 szt., koparko-ładowarka – 1 szt., remonter drogowy (Pacer) – 1 szt., sprężarka powietrzna przewoźna –
1 szt., samochód samowyładowczy – 1 szt., samochód skrzyniowy – 1 szt., piła do cięcia mas bitumicznych i
kostki betonowe – 1 szt., młot wyburzeniowy – 1 szt., płyta wibracyjna – 1 szt.; Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą do nadzorowania prac, która
musi wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz min.
15 osobami do bezpośredniej realizacji zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, z podaniem zakresu i sposobu tego udostępniania. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o
zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiający żąda dokumentów n/w: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp; aktualne zaświadczenie 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; aktualne zaświadczenie
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



10/ 20 ENOTICES_SDS6 14/10/2011- ID:2011-143065 Formularz standardowy 2 — PL

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na lata
2012-2015
miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualna informacja 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; aktualna informacja 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. Zamawiający
dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na
podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie
6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia – nie spełnia. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w wierszu 3, 4, 7, 8, 9 i 10 powyższej tabeli. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa
podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca winien złożyć oświadczenia (wiersz
1, 2 i 3) i dokument (wiersz 4, 7, 8, 9 i 10) wymieniony w powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych: 1) w
wierszu 4, 7, 8 i 10 powyższej tabeli składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast
aktualnego odpisu z właściwego rejestru – wiersz 4); nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zamiast aktualnych
zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego – wiersz 7 i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wiersz 8). nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie (zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego – wiersz 10); 2) w
wierszu: 9 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp. Dokumenty, wymienione w wierszu 4, 9 i 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a dokumenty wymienione w wierszu 7, 8 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o którym mowa
w pkt 6.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis
zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
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w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami; wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych   (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej



12/ 20 ENOTICES_SDS6 14/10/2011- ID:2011-143065 Formularz standardowy 2 — PL

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na lata
2012-2015
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
tak nie

jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) 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. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
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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)
ZP.271.72.2011

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 uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych   (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)      (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 25/11/2011  (dd/mm/rrrr)    Godzina:  11:00

Dokumenty odpłatne
tak nie

jeżeli tak,   Podać cenę   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):   12.20

Waluta:   PLN

Warunki i sposób płatności: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie
Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym.
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 25/11/2011  (dd/mm/rrrr)    Godzina:  11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom   (jeżeli
jest znany) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:   (dd/mm/rrrr)    

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą   (procedura otwarta)
Do:    (dd/mm/rrrr)    
albo   Okres w miesiącach:  albo   w dniach:   60   (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2011  (dd/mm/rrrr)    Godzina:  12:00
Miejscowość   (jeżeli dotyczy):  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – Wydział Zamówień
Publicznych, budynek B, pokój Nr 26.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert   (jeżeli dotyczy)

tak nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia   (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak,

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak nie

jeżeli tak,

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

VI.3) Informacje dodatkowe   (jeżeli dotyczy)
Inne dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy nie wymienione w pkt III.2): oświadczenie o dysponowaniu
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia; zestawienie cen jednostkowych na usługi remontowe bieżącego
utrzymania dróg gminnych.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może mieć miejsce w następujących przypadkach: W razie
istotnych zmian cen czynników produkcji, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
ustalone wynagrodzenie może być jednorazowo waloryzowane wraz z nastaniem nowego roku kalendarzowego
z uwzględnieniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Waloryzacja będzie poprzedzona negocjacjami pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, nie będzie wyższa niż planowany wskaźnik wzrostu inflacji roku bieżącego do roku przyszłego,
ustalony corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
których nie można przewidzieć, obowiązywać będzie stawka VAT ustalona w danym roku kalendarzowym.

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 Tel.:

E-mail: Faks:

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.4.2) Składanie odwołań   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI "Środki ochrony prawnej"
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.).
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Państwo: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2011  (dd/mm/rrrr)
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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) _____

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) _____

Oficjalna nazwa: Urząd Miejski
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3
Miejscowość: Namysłów Kod pocztowy: 46-100
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: sekretariat, budynek A, pokój Nr 12 Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
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Załącznik B (1)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr      Nazwa  

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

3) Wielkość lub zakres

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):  

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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