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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Dostawa energii elektrycznej – Grupa Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Zakupowa Nr XVIII/2018 Voltra
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-214

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka Tel.: +48 222588032
5, budynek B, 03-214 Warszawa
Osoba do kontaktów: Estera Zając 9:00 - 15:00
E-mail: zpu@voltra.pl

Faks: _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.voltra.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)
Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, Instytuty
Badawcze
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I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XVIII/2018 Voltra
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
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
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 : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
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 :
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla jednostek:
1. Gmina Radzymin - Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
2. Gmina Prószków - ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
3. Gmina Jawornik Polski - 37-232 Jawornik Polski 30
4. Gmina Leoncin - ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
5. Gmina Trzcianka - ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie - ul. Brzegowa 69a, 57-100 Strzelin
7. Gmina Skierniewice - ul. Reymonta 23, 69-100 Skierniewice
8. Gmina Rzeczyca - ul. Tomaszewska 2, 97-220 Rzeczyca
9. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi - ul. Miła 2, 59-500 Złotoryja
10. PWiK Delfin Sp. z o.o. - ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
11. Gmina Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
09310000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

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)
Szacunkowa wartość bez VAT : 12506054.07 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
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_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2019 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 30/06/2021 (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 obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:
1) dla częs̨ci 1 przedmiotu zamǫwienia – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)
2) dla częs̨ci 2 przedmiotu zamǫwienia – 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy
złotych,00/100)
3) dla częs̨ci 3 przedmiotu zamǫwienia – 155 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,
00/100) 2. Wykonawca wnosi wadium w wysokos̨ci odpowiadającej częs̨ci zamǫwienia, na ktǫre składa
ofertę.
3. Wadium musi byc̨ wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form
okres̨lonych wart. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zalez̨nos̨ci od wyboru wykonawcy tj.
1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spǫłdzielczej kasy oszczędnos̨ciowo-kredytowej, z tym
z̨e poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pienięz̨nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o ktǫrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos̨ci (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z pǫz̨n. zm.).
4. Wadium musi obejmowac̨ cały okres związania ofertą a beneficjentem musi byc̨ Pełnomocnik
Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu nalez̨y wpłacic̨ przelewem na następujący rachunek:
Voltra Energy Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa, Nr konta: 23 8769 0002 0361 2091 2000
0010dopiskiem: „Wadium - Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr
XVIII/2018Voltra”.
5. Zamawiający uzna wymǫg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jez̨eli przed upływem terminu
składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. Zamawiający uzna
wymǫg wniesienia wadium w formie innej niz̨ pienięz̨na za spełniony, jez̨eli dokument wadium będzie
zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jego oryginał zostanie złoz̨ony w siedzibie Pełnomocnika
Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie, ul. Krasnobrodzka, budynek B, 03-214 Warszawa przed
upływem terminu składania ofert.
6. Dokument wadium winien zawierac̨ co najmniej następujące elementy:
1) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego),
2) okres̨lenie nazwy postępowania, dla ktǫrego wystawiany jest dokument,
3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej,na
pierwsze z̨ądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pienięz̨nej
odpowiadającejwysokos̨ci ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia ktǫrejkolwiek z okolicznos̨ci
wymienionych w art. 46 ust.4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp,
4) Zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do wypłacenia pełnej kwoty wadium
w terminie nie dłuz̨szym niz̨ 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego
wezwania dozapłaty,
5) Okres waz̨nos̨ci wadium - ktǫry musi pokrywac̨ się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ.
7. Oferta Wykonawcy, ktǫry nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w wysokos̨ci okres̨lonej
wust. 1, w formie lub formach, o ktǫrych mowa w ust. 2, lub na cały okres związania ofertą zostanie
odrzucona. 8. Zamawiający zwrǫci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lubuniewaz̨nieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, ktǫrego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, zzastrzez̨eniem ust. 13.
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9. Wykonawcy, ktǫrego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwrǫci
wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamǫwienia publicznego.
10. Wadium złoz̨one w pieniądzu Zamawiający zwrǫci wraz z odsetkami wynikającymi
Z umowy rachunku bankowego, na ktǫrym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzeniarachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.Wadium złoz̨one w formie innej niz̨ pienięz̨na Zamawiający zwrǫci poprzez
przekazanie oryginałudokumentu.
11. Wykonawca, ktǫrego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego
wprzypadku, gdy:
1) odmǫwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamǫwienia na warunkach okres̨lonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamǫwienia stanie się niemoz̨liwe z przyczyn lez̨ących po
stronieWykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jez̨eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktǫrymmowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a Ustawy Pzp, z przyczyn lez̨ących po jego stronie, nie złoz̨ył
dokumentǫw lubos̨wiadczen̨, potwierdzających okolicznos̨ci,o ktǫrych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy
Pzp, os̨wiadczenia, oktǫrym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, oktǫrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak moz̨liwos̨ci
wybrania oferty złoz̨onej przezwykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zaz̨ąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, ktǫremu zwrǫcono
wadium napodstawie ust. 7, jez̨eli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie okres̨lonym przez
Zamawiającego.

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

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

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

tak

nie

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 zamǫwienia moz̨e się ubiegac̨ Wykonawca, ktǫry:
1) nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie okolicznos̨ci wskazanych w:
a) art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
2) spełnia okres̨lone przez Zamawiającego warunki udziału w Postępowaniu, O ktǫrych mowa w ust. 2.
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2. O udzielenie zamǫwienia moz̨e ubiegac̨ się wykonawca, ktǫry spełnia warunki udziału w
postępowaniu oktǫrych mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp, tj.:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okres̨lonej działalnos̨ci zawodowej, o ile wynika to
zodrębnych przepisǫw.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jez̨eli Wykonawca wykaz̨e, z̨e posiada aktualną koncesję
naprowadzenie działalnos̨ci gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia
1997 roku– Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 755) potwierdzającą posiadanie uprawnien̨ do
prowadzeniadziałalnos̨ci w zakresie obrotu energią elektryczną (niniejszy warunek udziału w postępowaniu
dotyczywszystkich Częs̨ci przedmiotu zamǫwienia).
W przypadku składania oferty wspǫlnej ww. dokument składa ten z Wykonawcǫw składających ofertę
wspǫlną,ktǫry w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację zadan̨ objętych koncesją.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
1. Zamawiający uzna, z̨e Wykonawca spełnia w/w
warunek jez̨eli wykaz̨e, z̨e jest ubezpieczony od
odpowiedzialnos̨ci cywilnej w zakresie prowadzonej
działalnos̨ci związanej z przedmiotem zamǫwienia
na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:
a) dla Częs̨ci I przedmiotu zamǫwienia 2 000 000
PLN (słownie: dwa miliony, 00/100),
b) dla Częs̨ci II przedmiotu zamǫwienia 5 000 000
PLN (słownie: pięc̨ milionǫw, 00/100),
c) dla Częs̨ci III przedmiotu zamǫwienia 5 000 000
PLN (słownie: pięc̨ milionǫw, 00/100).
2. W przypadku wykonawcy składającego ofertę
w zakresie więcej niz̨ jednej częs̨ci, wykonawca
moz̨e wykazac̨ na potwierdzenie spełnienia warunku
to
samo ubezpieczenie dla większej liczby częs̨ci, z
zastrzez̨eniem,iz̨ suma gwarancyjna ubezpieczenia
nie moz̨e byc̨ niz̨sza niz̨ ich minimalna, wymagana
suma gwarancyjna ubezpieczenia dla danej częs̨ci.
W przypadku Wykonawcǫw wspǫlnie ubiegających
się o udzielenie zamǫwienia powyz̨sze wymagania
moz̨e spełniac̨ jeden, kilku lub łącznie wszyscy
Wykonawcy wspǫlnie ubiegający się o udzielenie
zamǫwienia publicznego.
3. Ocena spełniania przez Wykonawcǫw wymaganych
przez Zamawiającego warunkǫw będzie oparta
na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
os̨wiadczen̨ i dokumentǫw okres̨lonych w
Rozdziale VII SIWZ.
4. Zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp Wykonawca moz̨e
w celu potwierdzenia spełniania warunkǫw udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach
W odniesieniu do zamǫwienia, lub jego częs̨ci,
polegac̨ na zdolnos̨ciach technicznych lub
zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotǫw, niezalez̨nie od charakteru prawnego
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łączących goz nim stosunkǫw prawnych.
Wykonawca, ktǫry polega na zdolnos̨ciach lub
sytuacji innych podmiotǫw, musi udowodnic̨
Zamawiającemu,
z̨e realizując Zamǫwienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotǫw, w
szczegǫlnos̨ci przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotǫw do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobǫw na potrzeby realizacji
Zamǫwienia.
5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnos̨ciach lub sytuacji innych podmiotǫw na
zasadach okres̨lonych w art. 22a Ustawy Pzp,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umoz̨liwiającym nalez̨yte wykonanie Zamǫwienia
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobǫw, Zamawiający z̨ąda dokumentǫw, ktǫre
okres̨lają w szczegǫlnos̨ci:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobǫw innego
podmiotu;
2) sposǫb wykorzystania zasobǫw innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamǫwienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu Zamǫwienia.
4) czy podmiot, na zdolnos̨ciach ktǫrego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkǫw udziału
wpostępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub dos̨wiadczenia, zrealizuje
usługi, ktǫrychwskazane zdolnos̨ci dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy
przez inne podmioty zdolnos̨ci techniczne lub
zawodowelub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
zgodnie
Z ust. 5, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunkǫw udziału w postępowaniu
oraz zbada,czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktǫrych mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
7. Wykonawca, ktǫry polega na sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotǫw, odpowiada
solidarniez podmiotem, ktǫry zobowiązał
się do udostępnienia zasobǫw, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającegopowstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobǫw, chyba z̨e za
nieudostępnienie zasobǫw nie ponosi winy.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
Zamawiający uzna, z̨e Wykonawca spełnia w/w
warunek jez̨eli wykaz̨e, z̨e w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a
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jez̨eli okres prowadzenia działalnos̨ci jest krǫtszy
– w tym okresie)zrealizował nalez̨ycie co najmniej
3 dostawy energii elektrycznej na podstawie trzech
odrębnych umǫw, z ktǫrych kaz̨da dostawa energii
elektrycznej obejmowała:
a) w zakresie częs̨ci 1 przedmiotu zamǫwienia: co
najmniej 7 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
b) w zakresie częs̨ci 2 przedmiotu zamǫwienia: co
najmniej 12 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
c) w zakresie częs̨ci 3 przedmiotu zamǫwienia: co
najmniej 12 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
W przypadku Wykonawcǫw wspǫlnie ubiegających
się o udzielenie zamǫwienia powyz̨sze wymagania
moz̨e spełniac̨ jeden, kilku lub łącznie wszyscy
Wykonawcy wspǫlnie ubiegający się o udzielenie
zamǫwienia publicznego.
W przypadku wykonawcy składającego ofertę w
zakresie więcej niz̨ jednej częs̨ci, wykonawca
moz̨e przedstawic̨ na potwierdzenie spełnienia
warunku
to same zamǫwienie (dostawę) dla większej liczby
częs̨ci,z zastrzez̨eniem, iz̨ wielkos̨c̨ dostawy
nie moz̨e byc̨ niz̨sza niz̨ minimalna, wymagana
wielkos̨c̨ dla danej częs̨ci.

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

Negocjacyjna przyspieszona

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)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

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

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

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)
Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XVIII/2018 Voltra

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: 31/10/2018 Godzina: 11:00
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/10/2018 Godzina: 11:00
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:
PL
Inny:
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

12 / 23

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 : 31/10/2018
(dd/mm/rrrr) Godzina11:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Voltra Energy Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 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 :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

tak

nie

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

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-679

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) http://uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-679

Państwo: Polska (PL)

Tel.: _____
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E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) http://uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2018 (dd/mm/rrrr) - ID:2018-141964
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

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)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

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
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

Gmina Radzymin

Adres pocztowy:

Pl. Tadeusza Kościuszki 2

Miejscowość

Radzymin

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 05-250

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Prószków
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Adres pocztowy:

ul. Opolska 17

Miejscowość

Prószków

Państwo

Polska (PL)

Kod pocztowy 46-060

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Jawornik Polski

Adres pocztowy:

Jawornik Polski 30

Miejscowość

Jawornik Polski

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 37-232

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Leoncin

Adres pocztowy:

ul. Partyzantów 3

Miejscowość

Leoncin

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 05-155

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Trzcianka

Adres pocztowy:

ul. Sikorskiego 7

Miejscowość

Trzcianka

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 64-980

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Strzelinie

Adres pocztowy:

ul. Brzegowa 69a

Miejscowość

Strzelin

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 57-100

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Skierniewice

Adres pocztowy:

ul. Reymonta 23

Miejscowość

Skierniewice

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 69-100

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Rzeczyca

Adres pocztowy:

ul. Tomaszewska 2

Miejscowość

Rzeczyca

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 97-220

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi

Adres pocztowy:

ul. Miła 2

Miejscowość

Złotoryja

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 59-500

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Oficjalna nazwa

PWiK Delfin Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

ul. Rzeczna 2

Miejscowość

Ząbkowice Śląskie

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 57-200

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Lipnica Wielka

Adres pocztowy:

Lipnica Wielka 518

Miejscowość

Lipnica Wielka

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 34-483

-------------------- (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 Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa
Nr XVIII/2018 Voltra
Część nr : 1
Nazwa : Dostawa energii elektrycznej dla podmiotǫw wskazanych w załączniku nr 1.a do
SIWZ – Częs̨c̨ 1 – os̨wietlenie uliczne
1) Krótki opis:
Przedmiotem zamǫwienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami jakos̨ciowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczegǫlnos̨ci Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegǫlnych warunkǫw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego dla podmiotowych punktǫw poboru biorących udział w Postępowaniu, ktǫrych
wykaz znajduje się załączniku nr1.a

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
09310000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Prognozowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 lub do 31.12.2020
lub do 30.06.2021 wynosi dla częs̨ci 1 przedmiotu zamǫwienia - 8 488 187,55 kWh
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 2291810.64
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2019 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 30/06/2021 (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 Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa
Nr XVIII/2018 Voltra
Część nr : 2
Nazwa : Dostawa energii elektrycznej dla podmiotǫw wskazanych w załączniku nr 1.b do
SIWZ – Częs̨c̨ 2 – Taryfa Cxx iGxx pozostałe obiekty
1) Krótki opis:
Przedmiotem zamǫwienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami jakos̨ciowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczegǫlnos̨ci Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegǫlnych warunkǫw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego dla podmiotowych punktǫw poboru biorących udział w Postępowaniu, ktǫrych
wykaz znajduje się załączniku nr 1.b do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
09310000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Prognozowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 01.01.2019 lub 01.04.2019 do 31.12.2019 lub
do 31.12.2020 lub do 30.06.2021 wynosi dla częs̨ci 2 przedmiotu zamǫwienia - 14 556 852,95 kWh
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 4470409.54
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2019 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 30/06/2021 (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 Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa
Nr XVIII/2018 Voltra
Część nr : 3
Nazwa : Dostawa energii elektrycznej dla podmiotǫw wskazanych w załączniku nr 1.c do
SIWZ – Częs̨c̨ 3 – Taryfa Bxxpozostałe obiekty
1) Krótki opis:
Przedmiotem zamǫwienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami jakos̨ciowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczegǫlnos̨ci Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegǫlnych warunkǫw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego dlapodmiotowych punktǫw poboru biorących udział w Postępowaniu, ktǫrych wykaz
znajduje się załączniku nr 1.c do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
09310000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Prognozowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 lub do 30.06.2021
wynosi dla częs̨ci 3 przedmiotu zamǫwienia - 18 863 165,50 kWh
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 5743833.89
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2019 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 30/06/2021 (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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