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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:  Mazowiecka Instytucja Gospodarki
Budżetowej Mazovia

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kocjana 3

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-473 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 0223286108

Osoba do kontaktów:  Monika Zakrzewska

E-mail:  m.zakrzewska@igbmazovia.pl Faks:  +48 0223286050

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.igbmazovia.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)
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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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 :
Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji
niskoprądowych w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą
towarzyszącą) w podziale na 16 części

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 :
_____

Kod NUTS: 

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 :  4   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  12

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 znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Umowa ramowa na podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji
niskoprądowych w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą
towarzyszącą) w podziale na 16 części”.
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze
i zakłady karne). Przedmiot zamówienia został podzielony na szesnaście części (zgodnie z podziałem
administracyjnym Polski na województwa - jednostki administracyjne I stopnia):
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR I: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
dolnośląskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR II: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
kujawsko-pomorskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR III: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
lubelskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR IV: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
lubuskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR V: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
łódzkiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR VI: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
małopolskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR VII: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
mazowieckiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR VIII: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie –
woj. opolskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR IX: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
podkarpackiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR X: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
podlaskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR XI: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
pomorskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR XII: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie –
woj. śląskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR XIII: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie –
woj. świętokrzyskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR XIV: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie –
woj. warmińsko-mazurskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR XV: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie –
woj. wielkopolskiego”.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR XVI: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie –
woj. zachodniopomorskiego”.
2. Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień.
Podstawowy zakres wykonywanych robót uzależniony jest od poszczególnych zleceń jednostkowych i obejmuje
w zależności od Zadania następujące roboty:
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
3. Przedmiot i zakres robót dla wszystkich części zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu
realizacji i kontroli jakości robót, których spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla następujących robót budowlanych:
branży elektrycznej:
instalacji elektrycznych,
instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z
infrastrukturą towarzyszącą.
Kwalifikacja robót budowlanych jako roboty dotyczące branży elektrycznej, będzie rozstrzygana w następujący
sposób: co najmniej 51% całego zakresu robót budowlanych stanowią roboty branży elektrycznej. W
przeciwnym wypadku roboty budowlane kwalifikowane są odpowiednio do branży budowlanej, bądź sanitarnej.
4. Informacja o terenie budowy.
Zakres robót określonych niniejszym postępowaniem będzie wykonywany w budynkach służb porządku
publicznego i użyteczności społecznej, w tym w szczególności w obiektach sądowych, więziennych (areszty
śledcze i zakłady karne), na terenie całego kraju.
Zamawiający przewiduje realizację robót w konkretnych miejscach, zgodnie z wprowadzonym podziałem na 16
części, jak niżej:
1) dla Części Zamówienia Nr I w obiektach znajdujących się w obrębie województwa dolnośląskiego, w
szczególności w miejscowościach: Dzierżoniów, Głogów, Jelenia Góra, Kłodzko, Lubań, Oleśnica, Piława Dolna,
Strzelin, Świdnica, Wałbrzych, Wołów, Wrocław, Zaręba.
2) dla Części Zamówienia Nr II w obiektach znajdujących się w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego, w
szczególności w miejscowościach: Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Koronowo, Potulice, Potulice,
Sicienko, Toruń, Włocławek.
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3) dla Części Zamówienia Nr III w obiektach znajdujących się w obrębie województwa lubelskiego, w
szczególności w miejscowościach: Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, Opole Lubelskie,
Włodawa, Zabłocie, Zamość.
4) dla Części Zamówienia Nr IV w obiektach znajdujących się w obrębie województwa lubuskiego, w
szczególności w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Gubin, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Nowogród
Bobrzański, Słońsk, Zielona Góra.
5) dla Części Zamówienia Nr V w obiektach znajdujących się w obrębie województwa łódzkiego, w
szczególności w miejscowościach: Łęczyca, Łowicz, Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Wolbórz.
6) dla Części Zamówienia Nr VI w obiektach znajdujących się w obrębie województwa małopolskiego, w
szczególności w miejscowościach: Kraków, Nowy Sącz, Nowy Wiśnicz, Tarnów, Trzebinia.
7) dla Części Zamówienia Nr VII w obiektach znajdujących się w obrębie województwa mazowieckiego, w
szczególności w miejscowościach: Białobrzegi, Garbatka – Letnisko, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Pionki,
Płock, Płońsk, Popowo Parcele, Radom, Rzekuń, Siedlce, Warszawa.
8) dla Części Zamówienia Nr VIII w obiektach znajdujących się w obrębie województwa opolskiego, w
szczególności w miejscowościach: Brzeg, Głubczyce, Grodków, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa, Opole,
Prudnik, Strzelce Opolskie, Turawa.
9) dla Części Zamówienia Nr IX w obiektach znajdujących się w obrębie województwa podkarpackiego, w
szczególności w miejscowościach: Baligród, Chmielów, Dębica, Hoczew, Jasło, Komańcza, Medyka, Nisko,
Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Uherce Mineralne.
10) dla Części Zamówienia Nr X w obiektach znajdujących się w obrębie województwa podlaskiego, w
szczególności w miejscowościach: Białystok, Hajnówka, Łomża, Rutki-Kossaki, Suwałki.
11) dla Części Zamówienia Nr XI w obiektach znajdujących się w obrębie województwa pomorskiego, w
szczególności w miejscowościach: Chojnice, Czersk, Gdańsk, Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Sztum,
Wejherowo, Słupsk, Ustka, Czarne.
12) dla Części Zamówienia Nr XII w obiektach znajdujących się w obrębie województwa śląskiego, w
szczególności w miejscowościach: Bielsko-Biała, Bytom, Ciasna, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Herby,
Jastrzębie – Zdrój, Katowice, Lubliniec, Mysłowice, Racibórz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Wąsosz Górny,
Wojkowice, Zabrze.
13) dla Części Zamówienia Nr XIII w obiektach znajdujących się w obrębie województwa świętokrzyskiego, w
szczególności w miejscowościach: Kielce, Pińczów.
14) dla Części Zamówienia Nr XIV w obiektach znajdujących się w obrębie województwa warmińsko-
mazurskiego, w szczególności w miejscowościach: Barczewo, Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg,
Giżycko, Górowo Iławeckie, Iława, Kolno, Korsze, Olsztyn, Ostróda, Szczytno.
15) dla Części Zamówienia Nr XV w obiektach znajdujących się w obrębie województwa wielkopolskiego, w
szczególności w miejscowościach: Kalisz, Koziegłowy, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Pobiedziska, Poznań,
Rawicz, Rosnowo, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wronki, Złotów, Żydowo.
16) dla Części Zamówienia Nr XVI w obiektach znajdujących się w obrębie województwa
zachodniopomorskiego, w szczególności w miejscowościach: Buniewice, Choszczno, Goleniów, Kamień
Pomorski, Nowogard, Płoty, Stargard, Szczecin, Świnoujście, Koszalin, Tychowo Bobolice, Szczecinek,
Wierzchowo
5. Definicje i pojęcia.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną norma lub z właściwymi przepisami prawnymi;
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); inwentaryzacja powykonawcza
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych
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i odbieranych robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym,
Wykonawcą, Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru, Projektantem;
Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które musza być spełnione, aby
wnioskowane przez odbiorcę media w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej,
gazowej, ciepłowniczej w zakresie dystrybucji i sprzedaży mogły być dostarczone;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami, legitymująca
się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego oraz
posiadająca upoważnienie Wykonawcy do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu;
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
komisję składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, jest to
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę.
Odbiór robót - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy roboty zostały wykonane zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania
instalacji do eksploatacji;
Instalacje wewnętrzne – to instalacje elektryczne i teletechniczne, sanitarne, wodno-kanalizacyjne, gazowe,
sprężonego powietrza, związane z obiektem budowlanym;
Sieci - urządzenia sanitarne, elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku
i przyłącza;
Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sanitarnych, wodno-
kanalizacyjnych, gazowych, sprężonego powietrza,
Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów.
Skróty użyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napięcie
SN - Średnie Napięcie
Powyższe roboty należy realizować zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznego
wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, w tym w szczególności z zastosowaniem obowiązujących
norm, aprobat technicznych oraz innych dokumentów i ustaleń technicznych prowadzonych w trakcie trwania
inwestycji.
6. Materiały i sprzęt.
Wykonawca do realizacji robót objętych umowami realizacyjnymi będzie stosował materiały określone
w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz określone przez Zamawiającego w trakcie narad
i koordynacji.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego materiału i sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca na żądanie Inwestora lub osoby przez niego upoważnionej dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów oraz sprzętu do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem i przepisami prawa.
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii
i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora
nadzoru na piśmie lub wpisie do dziennika budowy
7. Wymagania dotyczące środków transportu.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu.
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników
atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak
i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8. Wymagania dotyczące obmiaru robót.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez komisję, składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy: tj. Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, wykonanych jako pomiarów
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty
legalizacji.
9. Odbiór robót.
W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi
nadzoru do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów i urządzeń oraz operat
z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z
odbioru końcowego strony sporządzą protokół.
10. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie czterema wykonawcami odrębnie na każdą część,
chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej wykonawców.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
13.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający wymaga złożenia oferty odrębnie na
każdą część przedmiotu zamówienia.
14. Podwykonawstwo
1) Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp informuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. Brak wskazania podwykonawcy oznacza, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje
zamówienie. Za czynności podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania
własne.
2) Jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, a zamierza powierzyć
części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1)
wskazać części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
3) Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp (zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 4) –
5) SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Wykonawca w odniesieniu do
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tych podmiotów zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) wykazać te podmioty oraz części
zamówienia, które będą im powierzone i złożyć dokumenty o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 6)
SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

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)
_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
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Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

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

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

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  12   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości
30 000,00 PLN, ODRĘBNIE NA KAŻDĄ Z CZĘŚCI.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądze należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank
Gospodarstwa Krajowego. Nr rachunku 20 1130 1017 0020 1458 9320 0002.
4. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto zamawiającego. Na
poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu – numer sprawy 2/07/2016/B, Część ….”.
Potwierdzenie przelewu (kopię) należy załączyć do oferty.
5. Potwierdzeniem wniesienia wadium w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w ust. 2 pkt 4 jest oryginalny
dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela wystawiony na Mazowiecką Instytucję Gospodarki
Budżetowej MAZOVIA; ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa i złożone w pokoju nr 6 w siedzibie zamawiającego,
w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -16.00, tel. 0 22 328 60 76. Poświadczona kopia za
zgodność z oryginałem winna być dołączona do oferty.
6. Zwrot wadium; zatrzymanie wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp,
2) 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,
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert,
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 6 pkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego,
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy

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)
1.W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne)
oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 Pzp, w tym:
1) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenie i informacje wymienione
w rozdziale VI SIWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wskazanego w
rozdziale VI ust. 1 i 2 SIWZ,
2) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu oraz
zawarcia umowy w postępowaniu. W związku z powyższym niezbędne jest załączenie do oferty dokumentu
zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu
wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,
3) w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 Pzp, żąda przedłożenia w ofercie umowy
spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób
reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie
danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich
wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do
umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika,
4) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące posiadania wiedzy i
doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegają sumowaniu,
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
2.Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,
na każdej stronie zawierającej treść. W przypadku załączania do oferty zobowiązania, o którym mowa w
rozdziale VI ust. 1 pkt 4) i 5) SIWZ, wymagana jest forma pisemna zobowiązania, co oznacza obowiązek
przedłożenia takiego zobowiązania wyłącznie w oryginale.
3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
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oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

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

III.2) Warunki udziału:

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

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi
zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych
odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto każda, odrębnie
na każdą część.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
tj.osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do SIWZ co najmniej jedną osobą dla każdej branży budowlanej posiadającą uprawnienia
budowlane:
a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa
ogólnego,
b) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń w zakresie robót elektrycznych,
d) w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych,
UWAGA
A. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 243 poz. 1623 z
późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz.578 z późn. zm.).
B. Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.
C. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowne
uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji
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zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku nr 63, poz.394).

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

3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
1.000.000,00 zł, odrębnie na każdą część.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej
części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny
dokument powinna obejmować sumę gwarancyjną na
kwotę stanowiącą sumę ww. kwoty dla tych części.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

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

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, robót budowlanych odpowiadających
przedmiotowi zamówienia. Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże się realizacją co najmniej dwóch
robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
brutto każda, odrębnie na każdą część.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. tj. osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które posiadają kwalifikacje
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.,
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z Załącznikiem
Nr 6 do SIWZ co najmniej jedną osobą dla każdej
branży budowlanej posiadającą uprawnienia
budowlane:
a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych
budownictwa ogólnego,
b) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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c) w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie robót
elektrycznych,
d) w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w
zakresie robót telekomunikacyjnych,
UWAGA
A. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny
być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 243 poz.
1623 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz.578 z późn.
zm.).
B. Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla
osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
C. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich
Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowne
uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję
w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia
18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji
zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku nr 63, poz.394).
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają
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, na
kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, odrębnie na
każdą część.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej
części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny
dokument powinna obejmować sumę gwarancyjną na
kwotę stanowiącą sumę ww. kwoty dla tych części.
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
złożonych przez Wykonawcę do postępowania. Z treści
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że Wykonawca spełnia ww. warunki
udziału w postępowaniu.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
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1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp
Zamawiający żąda przedstawienia:
1) oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp -
sporządzonego zgodnie z formularzem Załącznika Nr 2
do niniejszej SIWZ,
2) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, odpowiadające przedmiotowi
zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się
realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych
odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto każda, odrębnie
na każdą część.
Uwaga: Dowodami, o których mowa w rozdziale VI ust.
1 pkt 2) SIWZ, zgodnie z przepisami rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane, są:
a) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia
b) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie,
o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ,
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których wyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz
robót budowlanych lub dowody, o których mowa w
rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, budzą wątpliwości
zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.
3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
1.000.000,00 zł, odrębnie na każdą część.
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Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej
części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny
dokument powinna obejmować sumę gwarancyjną na
kwotę stanowiącą sumę ww. kwoty dla tych części.
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór
zobowiązania - Załącznik Nr 5.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp podmiot, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego
podmiotu (wzór - Załącznik Nr 5), o którym mowa w
art. 26 ust. 2b Pzp, złożone zostało w formie pisemnej i
aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że
osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do
reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
5) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i rozdziale V ust. 1
pkt 2 - 4 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
Zamawiający - w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, żąda, aby Wykonawca wskazał w
oświadczeniu (wzór Załącznik Nr 5A) szczegółowe
informacje dotyczące:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
Zamawiający żąda przedstawienia:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia -
sporządzonego zgodnie z formularzem Załącznika Nr 3
do niniejszej SIWZ,
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2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2)
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3) 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,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie 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,
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp oraz
art. 24 ust. 1 pkt 10 - 11 Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
8) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i rozdziale VI
ust. 1 pkt 2) – 3) SIWZ, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych
w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 6) SIWZ, a w odniesieniu
do podmiotów zagranicznych, dokumenty wskazane w
rozdziale VI ust. 2 pkt 6) i rozdziale VI ust. 3 i 4 SIWZ.
9) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
(podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp,, wzór
Załącznik Nr 8).
Art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp: Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),
złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
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pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
3.Zgodnie z Komunikatem Urzędu Zamówień
Publicznych dotyczącym obowiązywania Dyrektywy
2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26
lutego 2014 r., w zakresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający
informuje, że zaakceptuje oświadczenie własne
wykonawcy, składane w postaci jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (formularz
JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającego
standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. U. E. L3 z dnia
6 stycznia 2016 r., str. 16). Wobec powyższego, w
przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się na
złożenie oferty z jednolitym europejskim dokumentem
zamówienia, może skorzystać ze strony internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), gdzie
został udostępniony formularz JEDZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Kosztorysowa stawka robocizny 60 6. _____ _____
2. Wartość wskaźnika narzutu kosztów
pośrednich

15 7. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
3. Wartość wskaźnika kosztów narzutu
zysku

15 8. _____ _____

4. Wartość wskaźnika kosztów zakupu
materiałów

10 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)
2/07/2016/B

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:  ______  Godzina:  _____

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:  06/09/2016  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:
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PL
Inny:
_____

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 : 06/09/2016        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3 01-473
Warszawa
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): 
_____

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

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

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)
_____

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

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____
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E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
22/07/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-094876
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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   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 1      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
dolnośląskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 2      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
kujawsko-pomorskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 3      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
lubelskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 4      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
lubuskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 5      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
łódzkiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 6      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
małopolskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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:
_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 38 / 59

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 7      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie woj.
mazowieckiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 8      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
opolskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 9      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
podkarpackiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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:
_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 44 / 59

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 10      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
podlaskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 11      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
pomorskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 12      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
śląskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 13      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
świętokrzyskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 51 / 59

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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 14      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
warmińsko-mazurskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 15      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
wielkopolskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo
w robotach budowlanych branży elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą) w podziale na 16 części

Część nr : 16      Nazwa : Podwykonawstwo w robotach budowlanych branży elektrycznej na terenie – woj.
zachodniopomorskiego

1) Krótki opis:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje realizację robót budowlano-montażowych
i budowlano-remontowych branży: elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym,
telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i
zakłady karne).

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45311200  
 45313000  
 45314000  
 45315000  
 45316000  
 45317000  
 45000000  
 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71500000  
 71600000  
 71700000  
 92522000  

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 57 / 59

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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