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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

Wstępne ogłoszenie informacyjne
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o. o .

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 35A

Miejscowość:  Nowy Targ Kod pocztowy:  34-400 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 182640777

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail:  jrp@ppkpodhale.pl Faks:  +48 182640779

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

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.I )

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)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

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.A: Przedmiot zamówienia - Roboty budowlane

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: 
Miasto i Gmina Szczawnica

Kod NUTS:  PL215

II.3) Informacje na temat umowy ramowej: 

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:    tak   nie

II.4) Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych:

Roboty budowlane mają na celu rozbudowę i modernizację systemy ściekowego w Szczawnicy, zakres
obejmuje następujące inwestycje:
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze miejskim: ul. Flisacka, Staszowa, Skotnicka wzdłuż potoku
Skotnickiego
- budowa kanalizacji w obszarze wiejskim gminy: Szlachtowa i Jaworki
- uszczelnienie, remont i modernizacja istniejącej kanalizacji w Szczawnicy
- modernizacja usprawniająca działanie oczyszczalni ścieków w Szczawnicy
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  34000000.00 i: 36000000.00  Waluta:  PLN

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

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45232410  
 45252100  
 45232152  
 45232400  
 45232421  
 45232420  
 45232422  
 45232423  
 45232424  
 45232440  
 45230000  
 45332000  
 45252000  

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
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Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:  (jeżeli jest znana)  07/01/2014  (dd/mm/rrrr)
Okres w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

(jeżeli jest znana) Planowana data

rozpoczęcia robót
budowlanych:

01/03/2014 (dd/mm/rrrr)

zakończenia robót
budowlanych:

30/06/2015 (dd/mm/rrrr)

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):   tak   nie

II.8) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____
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Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia - dostawy lub usługi

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
_____

II.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:   (Wybrać wyłącznie jedną
kategorię – dostaw lub usług – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

 Dostawy  Usługi
Kategoria usług: nr:  _____
(Zob. kategorie usług w załączniku C1)

Główne miejsce świadczenia usług lub realizacji dostaw: 
_____

Kod NUTS: 

II.3) Informacje na temat umowy ramowej: 

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:    tak   nie

II.4) Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:  (dla każdej kategorii usług)
_____

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

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

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

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny:

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia  (jeżeli jest znana)
______

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):   tak   nie

II.8) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

--------------------  (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest
to konieczne, ale bez mieszania dostaw i usług w części II.2)  --------------------
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:   (jeżeli są znane, dostarczyć informacje wyłącznie w przypadku zamówień na roboty
budowlane)
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:   (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej   tak   nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

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

VI.3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych:   (jeżeli dotyczy)
Odpowiednie rządowe strony internetowe, gdzie można uzyskać informacje dotyczące

przepisów podatkowych: (URL)  _____
przepisów o ochronie środowiska: (URL)  _____
ochrony zatrudnienia i warunków pracy: (URL)  _____

Więcej szczegółów na temat właściwych serwisów rządowych, gdzie można uzyskać informacje na temat
podatków, ochrony środowiska, ochrony zatrudnienia i warunków pracy, proszę podać w załącznikach A.II-
IV (jeżeli dotyczy) 

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-164687
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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) Adres, punkt kontaktowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można
uzyskać informacje na temat podatków:
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) Adres, punkt kontaktowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można
uzyskać informacje na temat ochrony środowiska:
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, punkt kontaktowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można
uzyskać informacje na temat ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy:
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) _____
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V) 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 V 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   Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Część nr : 1      Nazwa : Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy

1) Krótki opis:
Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na osiąganie wymaganych efektów oczyszczania docelowej ilości ścieków
dopływających z terenów obecnie skanalizowanych i terenów, które zostaną skanalizowane w wyniku realizacji
projektu

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45232421  
Dodatkowe przedmioty 45252100  
 45232152  
 45232420  
 45232422  
 45232423  
 45232424  
 45332000  
 45252000  

3) Wielkość lub zakres:

Wybrany do realizacji zakres kompleksowej modernizacji obejmować będzie następujące działania:
1. Zabudowa stacji zlewnej zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni, połączona z całkowitą wymianą urządzeń i dostosowaniem
przepustowości węzła do docelowego obciążenia. W ramach węzła zostaną wprowadzone procesy płukania i
odwadniania skratek i piasku.
3. Modernizacja pompowni, wymiana pomp w pompowni głównej, wraz z zabudową piątej jednostki. Wydajność
i wysokość podnoszenia pomp dobrana do nowych parametrów pracy.
4. Modernizacja stopnia biologicznego, połączona ze zwiększeniem pojemności, wymianą wszystkich urządzeń
i dostosowaniem do nowych warunków pracy.
5. Zabudowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), zapewniająca zasilanie urządzeń
oczyszczalni.
6. Zabudowa nowych urządzeń pomiarowych odpływu oraz obejść technologicznych.
7. Wymiana dmuchaw napowietrzających, połączona z montażem stacji w nowym pomieszczeniu oraz
modyfikacją układu rozprowadzenia powietrza.
8. Wymiana urządzenia do odwadniania osadów wraz z osprzętem.
9. Montaż układu transportu i wapnowania (wraz z silosem wapna) osadu odwodnionego.
10. Wykonanie stanowiska – budynku osadu odwodnionego.
11. Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa nowego awaryjnego agregatu
prądotwórczego o mocy dostosowanej do zwiększonych potrzeb w istniejącym pomieszczeniu wraz z
podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni.
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12. Zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego z węzła mechanicznego oczyszczania ścieków i
obróbki piasku i skratek, zbiornika pompowni ścieków, prasy odwadniającej, stanowisk kontenerów skratek,
piasku i osadu oraz wykonanie nowego systemu wentylacji.
13. Zabudowa systemu CO oczyszczalni wraz z wykonaniem kotłowni.
14. Wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb w zakresie oczyszczalni, odbioru,
wykorzystania i transmisji sygnału z pompowni sieciowych i oczyszczalni w Krościenku.
15. Wykonanie studni wierconej, dla potrzeb socjalnych obsługi.
16. Wykonanie nowych połączeń technologicznych.
17. Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
18. Remont części socjalno – administracyjnej i zaplecza w zakresie niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  6000000.00 i: 7000000.00  Waluta:  PLN

4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
 (jeżeli dotyczy)
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:  (jeżeli jest znana)  07/01/2014  (dd/mm/rrrr)
Okres w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

(jeżeli jest znana) Planowana data

rozpoczęcia robót
budowlanych:

01/03/2014 (dd/mm/rrrr)

zakończenia robót
budowlanych:

30/06/2014 (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   Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Część nr : 2      Nazwa : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szlachtowa i Jaworki

1) Krótki opis:
Przedsięwzięcie stanowi budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Szczawnica w systemie grawitacyjno
- tłocznym w miejscowościach Szlachtowa, Jaworki oraz wschodnia części miejscowości Szczawnica. Zakres
projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości około 25 km

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45232410  
Dodatkowe przedmioty 45231300  
 45232400  
 45232421  
 45232420  
 45232423  
 45232440  
 45230000  
 45332000  

3) Wielkość lub zakres:

Zakres inwestycji obejmuje budowę:
sieci kanalizacji sanitarnej kolektorów głównych oraz bocznych(rury PVC i kamionkowe Ø 200-250 mm) –
długość 16 980 m
rurociągów tłocznych z tworzyw sztucznych (PE 63-110 mm ) – długość ok. 3 115 m
sieciowych pompowni ścieków – 7 sztuk
przyłączeń i studni do montażu przepompowni przydomowych – 13 sztuk,
przyłączenia do posesji - średnicy 160mm, łączna długość około 3 206 m
liczba przyłączeń do posesji – 350 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  24000000.00 i: 24500000.00  Waluta:  PLN

4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
 (jeżeli dotyczy)
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:  (jeżeli jest znana)  07/01/2014  (dd/mm/rrrr)
Okres w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

(jeżeli jest znana) Planowana data
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rozpoczęcia robót
budowlanych:

01/03/2014 (dd/mm/rrrr)

zakończenia robót
budowlanych:

30/06/2015 (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   Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Część nr : 3      Nazwa : Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy

1) Krótki opis:
Inwestycja obejmuje modernizację kanalizacji sanitarnej oraz budowę przepompowni ścieków z kanałem
tłocznym w miejscowości Szczawnica w ul. Szlachtowskiej

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45232410  
 45232400  
 45232420  
 45232423  
 45232424  
 45232440  
 45332000  

3) Wielkość lub zakres:

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieciowej przepompowni ścieków z przyłączem
energetycznym i kanałem tłocznym oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (200mm, 250) z
włączeniem do planowanej przepompowni, a także wymianę kanałów bocznych (160mm i 200mm) w ul.
Szlachtowskiej w miejscowości Szczawnica.
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące zadania:
- Przebudowa istniejącej sieci w złym stanie technicznym (stare rury kamionkowe Ø 200 mm) w celu
zwiększenia przepustowości sieci– długość ok. 1000 m,
- wymiana odgałęzień od kolektora głównego (PVC Ø 160 mm, 200 mm) o - długości ok. 2200 m,
- budowa sieciowej przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym (PE Ø min. 90 mm )– długość ok. 50
m(podwieszony pod konstrukcją mostu w istniejącej rurze, w której obecnie znajduje się kolektor kanalizacji
przeznaczony do likwidacji).
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  2350000.00

Waluta:  PLN

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
 (jeżeli dotyczy)
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:  (jeżeli jest znana)  20/02/2014  (dd/mm/rrrr)
Okres w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo
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(jeżeli jest znana) Planowana data

rozpoczęcia robót
budowlanych:

30/04/2014 (dd/mm/rrrr)

zakończenia robót
budowlanych:

30/06/2015 (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   Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Część nr : 4      Nazwa : Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszowa i Flisacka

1) Krótki opis:
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Szczawnica – rejon
ulicy Flisackiej i ulicy Staszowej

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45232410  
 45232400  
 45232420  
 45232440  
 45230000  

3) Wielkość lub zakres:

Zakres projektu obejmuje
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o całkowitej długości około 329,5 m przy ulicy Flisackiej.
Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące zadania:
grawitacyjne kanały sanitarne - średnicy 200mm o łącznej długości 189,5 m,
przyłączenia do posesji - średnicy 160mm, łączna długość 52,0 m,
liczba przyłączenia do posesji – 8 szt.
- budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o całkowitej długości około 632,0 m przy
ulicy Staszowej.
Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące zadania:
grawitacyjne kanały sanitarne - średnicy 250mm o łącznej długości 499,5 m
przewód tłoczny średnicy 160mm , długość ok. 132,5 m
przyłączenia do posesji - średnicy 160mm, łączna długość ok. 96,5 m
pompownia ścieków P1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 szt.,
przyłączenie i studnia do montażu przydomowej pompowni ścieków – 1 szt.,
liczba przyłączeń do posesji -12 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  800000.00 i: 900000.00  Waluta:  PLN

4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
 (jeżeli dotyczy)
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Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:  (jeżeli jest znana)  20/02/2014  (dd/mm/rrrr)
Okres w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

(jeżeli jest znana) Planowana data

rozpoczęcia robót
budowlanych:

01/04/2014 (dd/mm/rrrr)

zakończenia robót
budowlanych:

31/03/2015 (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   Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Część nr : 5      Nazwa : Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego

1) Krótki opis:
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o całkowitej długości około 1350 m

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45232410  
 45232400  
 45232423  
 45232424  
 45232440  
 45230000  

3) Wielkość lub zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące zadania:
grawitacyjne kanały sanitarne - średnicy 250mm o łącznej długości 1344,73 m,
przyłączenia do posesji - średnicy 160mm, łączna długość około 275 m,
liczba przyłączeń do posesji -33 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  1000000.00 i: 1100000.00  Waluta:  PLN

4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
 (jeżeli dotyczy)
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:  (jeżeli jest znana)  20/02/2014  (dd/mm/rrrr)
Okres w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

(jeżeli jest znana) Planowana data

rozpoczęcia robót
budowlanych:

01/04/2014 (dd/mm/rrrr)

zakończenia robót
budowlanych:

31/03/2015 (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:



PL  Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 19 / 21

_____
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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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