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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Urząd Pracy m. st. Warszawy Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Grochowska 171B
Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  04-111 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  Urząd Pracy m. st. Warszawy ul.
Ciołka 10A

Tel.: +48 228774596/ +48 228777501

Osoba do kontaktów:  Dorota Klaus, Jolanta Grzyb-Kramek, Teresa Kwiatkowska
E-mail:  d.ksiezak@up.warszawa.pl +48 228373340

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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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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 :
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Prawo jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną.

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:  24
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Warszawa

Kod NUTS:  PL127

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 :
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej pn. Prawo jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją
wstępną. Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 80 osób, a minimalnie 60 osób. Planowana liczba tur
(grup) to od trzech do czterech, liczące od 17 do 23 osób. Celem szkolenia jest uzyskanie pełnych kwalifikacji
do pracy na stanowisku kierowcy autobusu. Do szkolenia przystąpią osoby posiadające co najmniej prawo
jazdy kategorii B, będące w wieku powyżej 21 lat. bezrobotne, poszukujące pracy, jak również dla pracowników
oraz osób w wieku 45 lat i powyżej wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy - zgodnie z art.
43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2008 r. Nr 69, poz. 415). Szkolenie obejmować będzie: zorganizowanie badań psychologicznych i lekarskich,
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii D (teoria i praktyka), zorganizowanie jazd na
autobusach przegubowych z automatyczną skrzynią biegów – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych, zapisanie na
egzamin państwowy na kategorię D prawa jazdy (teoria i praktyka), zorganizowanie kursu z kwalifikacji wstępnej
lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (teoria i praktyka) oraz zapisanie na test kwalifikacyjny. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy, stanowiącego załącznik
nr 11 do SIWZ.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80500000  
Dodatkowe przedmioty 80411200  
 80411100  

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)
Powyżej 200 000 EUR.

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

II.2.2)  Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 21

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 :  8   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)
13.1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 20 000,00
zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
13.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach, w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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.).

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

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

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:
9. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.
9.1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
9.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt 9.1.
9.2.1. W odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, za spełniającego warunek udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że:
9.2.1.1. posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd
pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.);
9.2.1.2. posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, które
to ośrodki spełniają warunki określone w art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
10.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt 9.1. i 9.2 SIWZ).
a) w nawiązaniu do pkt 9.2.1. SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - wg wzoru określonego
w załączniku nr 4 do SIWZ;
g) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ.
10.2. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, o którym mowa w pkt b);
b) oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wg wzoru określonego w
załączniku nr 9 do SIWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w
okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ.

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

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
9.2.2. W odniesieniu do warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia, za spełniającego warunek udziału w
postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej jedną usługę szkoleniową na
prawo jazdy kategorii D (część teoretyczna, praktyczna)
o wartości tej usługi nie mniejszej niż 80 000 zł brutto.
9.2.3. W odniesieniu do warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym za
spełniającego warunek udziału w postępowaniu

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że
będzie dysponował:
9.2.3.1. co najmniej pięcioma autobusami, których
rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 2003 r. i
spełniającymi wymagania określone w § 4 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz
minimalne wymagania pkt 12.11) SOPZ;
9.2.3.2. co najmniej jednym autobusem przegubowym
z automatyczną skrzynią biegów, którego rok produkcji
jest nie wcześniejszy niż 2003 r. i spełniającym
wymagania § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 53,
poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących
przewóz drogowy oraz minimalne wymagania pkt
12.11) SOPZ;
9.2.3.3. co najmniej jednym autobusem, którego
rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 2003
r. i spełniającym wymagania określone w § 4
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz
minimalne wymagania pkt 12.11) SOPZ. Zamawiający
dopuszcza sytuację, że pojazd spełniający wymagania
§ 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 314) będzie
jednocześnie wykazany jako pojazd spełniający
wymagania § 4 ust. 1 cytowanego rozporządzenia;
9.2.3.4. co najmniej dwoma pomieszczeniami do
realizacji zajęć teoretycznych znajdującymi się w
Warszawie, przystosowanymi do realizacji przedmiotu
zamówienia
i spełniającymi minimalne wymagania pkt 12.6) SOPZ;
9.2.3.5. co najmniej jednym placem manewrowym do
realizacji zajęć praktycznych z kursu na prawo jazdy
kategorii D w Warszawie, spełniającym minimalne
wymagania pkt 12.11) SOPZ;
9.2.3.6. co najmniej jednym placem manewrowym
do realizacji zajęć praktycznych z kursu z kwalifikacji
wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
spełniającym minimalne wymagania pkt 12.11) SOPZ, z
zastrzeżeniem pkt 10.8) SOPZ;
9.2.3.7. co najmniej jednym miejscem przeznaczonym
do jazd w warunkach specjalnych, spełniającym
minimalne wymagania pkt 12.11) SOPZ, z
zastrzeżeniem pkt 10.8) SOPZ.
Wykazane autobusy muszą posiadać ważne na dzień
składania ofert badania techniczne oraz obowiązkowe
ubezpieczenie OC.
Ponadto wykazane autobusy powinny posiadać przez
cały okres szkolenia ważne badania techniczne oraz
obowiązkowe ubezpieczenie OC. W przypadku, gdy
termin ważności przedmiotowych dokumentów nie
będzie obejmował całego okresu realizacji szkolenia,
Wykonawca złoży przed podpisaniem umowy
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oświadczenie, że dostarczy aktualne dokumenty
niezwłocznie po upływie terminu ich ważności. W
przypadku niezłożenia stosowanego oświadczenia
Zamawiający nie podpisze umowy z winy Wykonawcy,
a wadium zostanie zatrzymane zgodnie z zapisem pkt
13.12. c) SIWZ. Kserokopie powyższych dokumentów
i ewentualne oświadczenia muszą być dostarczone
do Zamawiającego na co najmniej jeden dzień przed
dniem podpisania Umowy.
9.2.4. W odniesieniu do warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, za
spełniającego warunek udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że
będzie dysponował osobami, w tym:
9.2.4.1. co najmniej trzema osobami będącymi
wykładowcami do realizacji zajęć teoretycznych,
posiadającymi co najmniej średnie wykształcenie oraz
wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego
przebiegu szkolenia teoretycznego. Wykładowcy
muszą posiadać również doświadczenie w postaci
zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem
terminu składania ofert: co najmniej 2 szkoleń
obejmujących zagadnienia teoretyczne z kursu
prawa jazdy kategorii D oraz co najmniej 2 szkoleń
obejmujących zagadnienia teoretyczne z kwalifikacji
wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej;
9.2.4.2. co najmniej siedmioma osobami posiadającymi
aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy do
realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w
przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm. ). Instruktorzy nauki jazdy muszą posiadać
również doświadczenie w postaci zrealizowanych w
ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania
ofert, co najmniej 2 szkoleń obejmujących zagadnienia
praktyczne z kursu prawa jazdy kategorii D oraz
co najmniej 2 szkoleń obejmujących zagadnienia
praktyczne z kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej;
9.2.4.3. co najmniej dwiema osobami posiadającymi
aktualne uprawnienia instruktora techniki jazdy do
realizacji zajęć praktycznych z jazd w warunkach
specjalnych, o których mowa w przepisach ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst.
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.)
Instruktorzy techniki jazdy muszą posiadać również
doświadczenie w postaci zrealizowanych w ciągu
ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert:
co najmniej 2 zajęć praktycznych z jazd w warunkach
specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o
której mowa w ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy.
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia;
Wskazane w wykazie osoby, o których mowa w pkt
9.2.4.2. - 3. muszą posiadać uprawnienia aktualne na
dzień składania ofert.
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Ponadto wskazane osoby powinny posiadać aktualne
uprawnienia przez cały okres szkolenia. W przypadku
utraty ważności uprawnień po terminie składania
ofert od Wykonawcy, z którym będzie podpisana
Umowa Zamawiający wymaga przedłużenia ich
ważności w sposób zapewniający ich aktualność
przez cały okres realizacji szkolenia. W przypadku,
gdyby wskazanej w wykazie osobie nie przedłużono
uprawnień, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić
osobę zgodnie z zapisem § 3 ust. 4 pkt 4 Umowy.
W przypadku, gdy termin ważności uprawnień
nie będzie obejmował całego zakresu szkolenia
Wykonawca złoży oświadczenie, że dostarczy
uaktualnione uprawnienie niezwłocznie po upływie
terminu ich ważności. W przypadku niezłożenia
stosowanego oświadczenia Zamawiający nie
podpisze Umowy z winy Wykonawcy, a wadium
zostanie zatrzymane zgodnie z zapisem pkt 13.12.
c) SIWZ. Kserokopie powyższych dokumentów i
ewentualne oświadczenia muszą być dostarczone
do Zamawiającego na co najmniej jeden dzień przed
dniem podpisania Umowy.
Wykonawca musi dysponować taką liczbą osób, aby
zapewnić prawidłową oraz terminową realizację usługi
szkoleniowej i zagwarantować jej wysoką jakość.
10.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od
Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt 9.1. i
9.2 SIWZ). b) w nawiązaniu do pkt 9.2.2. SIWZ -
wykaz należycie wykonanej co najmniej jednej usługi
szkoleniowej na prawo jazdy kategorii D (część
teoretyczna, praktyczna) o wartości tej usługi nie
mniejszej niż 80 000 zł brutto - wg wzoru określonego w
załączniku nr 5 do SIWZ;
c) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
usługi wymienionej w wykazie, o którym mowa w pkt b);
d) w nawiązaniu do pkt 9.2.3. SIWZ – oświadczenie
Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem
technicznym wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami – wg wzoru określonego
w załączniku nr 6 do SIWZ;
e) w nawiązaniu do pkt 9.2.4. SIWZ - wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami -
wg wzoru określonego w załączniku nr 7 i 7a, 7b i 7c do
SIWZ;
f) Wykonawca powołujący się na potencjał innych
podmiotów powinien, w świetle art. 26 ust. 2b ustawy,
przedstawić Zamawiającemu dokument, z którego w
sposób jednoznaczny i wiarygodny będzie wynikało, że
zasoby na które się powołuje zostaną mu udostępnione
do realizacji tegoż zamówienia publicznego oraz, że
podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu
się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim
dysponuje. Wybór właściwego dokumentu spoczywa na
Wykonawcy;
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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. cena ofertowa brutto 60 6. _____ _____
2. gwarancja zatrudnienia 40 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 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)
9/2012

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:  07/03/2012  Godzina:  14:00

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:  07/03/2012  Godzina:  14:00

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:
_____
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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 : 07/03/2012        (dd/mm/rrrr)    Godzina14:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Urząd Pracy m. st. Warszawy ul. Ciołka 10A, pokój nr 221, 2 piętro
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 21

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)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
8.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy. 9.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 10.3. Inne dokumenty wymagane od
Wykonawcy.
a) kserokopia dowodu wpłaty wadium – dotyczy wszystkich form wpłaty wadium,
z zastrzeżeniem, że potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej,
a dopuszczalnej zgodnie z pkt 13.2 b) - e) SIWZ musi być dodatkowo złożone w formie oryginału, który należy
umieścić w oddzielnej kopercie, z adnotacją na kopercie - wadium dot. sprawy 9/2012;
b) np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
11. Oferta wspólna
11.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach
oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące
wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) są zobowiązani do ustanowienia
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie i zawierać w
szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy (nazwa);
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych we
właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców z podaniem nazwy i adresu siedziby;
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie
osoba trzecia lub przez samych mocodawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie jeden z członków konsorcjum czy
spółki cywilnej ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Aktualne odpisy z właściwego rejestru lub ewidencji dla wszystkich Wykonawców muszą zostać dołączone do
oferty - pkt 10.2.a) lub 10.2.b) SIWZ.
d) Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum, spółki cywilnej) musi złożyć oddzielnie oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24
ust. 1 ustawy - pkt 10.2.c) SIWZ;
e) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy muszą wspólnie spełnić warunki
określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b ustawy. Na ich potwierdzenie należy złożyć
dokumenty określone w pkt 10.1. SIWZ.
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f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, muszą być
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
g) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 11.1.f) SIWZ, muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
11.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu ofertowym.
11.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
14.11. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert spełnienie
warunków, o których mowa w pkt 9. SIWZ.
31. Informacja o formalnościach niezbędnych do zawarcia Umowy.
31.1. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wniesienia odwołania lub jego rozstrzygnięcia.
31.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy
zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia Programu szkolenia i harmonogramu czasowo-
merytorycznego szkolenia dla II i V etapu szkolenia teoretycznego (zwanego dalej Programem), wg wzoru
załącznika nr 2 do Umowy, przygotowanym oddzielnie dla każdej kategorii osób wskazanych poniżej.
31.2.1. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania czterech Programów dla osób, które:
1) ukończyły 21 lat, a nie ukończyły 23 lat i posiadają prawo jazdy kategorii B;
2) ukończyły 21 lat, a nie ukończyły 23 lat i posiadają prawo jazdy kategorii C;
3) ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy kategorii B;
4) ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy kategorii C.
Dokumenty muszą być dostarczone do Zamawiającego na co najmniej 1 dzień przez dniem podpisania Umowy.
31.3 Wybrany Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany będzie do dostarczenia kserokopii
dokumentów potwierdzających posiadanie ważnych uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i instruktorów
techniki jazdy wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy termin ważności przedmiotowych
dokumentów nie będzie obejmował całego okresu szkolenia Wykonawca złoży oświadczenie, że dostarczy
aktualne dokumenty niezwłocznie po upływie terminu ich ważności. W przypadku niezłożenia stosowanego
oświadczenia Zamawiający nie podpisze Umowy z winy Wykonawcy, a wadium zostanie zatrzymane zgodnie
z zapisem pkt 13.12. c) SIWZ. Kserokopie powyższych dokumentów i ewentualne oświadczenia muszą być
dostarczone do Zamawiającego na co najmniej jeden dzień przed dniem podpisania Umowy.
31.4. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany będzie do dostarczenia kserokopii
dokumentów potwierdzających posiadanie ważnych badań technicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC
dla autobusów wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy termin ważności przedmiotowych
dokumentów nie będzie obejmował całego okresu szkolenia Wykonawca złoży oświadczenie, że dostarczy
aktualne dokumenty niezwłocznie po upływie terminu ich ważności. W przypadku niezłożenia stosowanego
oświadczenia Zamawiający nie podpisze Umowy z winy Wykonawcy, a wadium zostanie zatrzymane zgodnie
z zapisem pkt 13.12. c) SIWZ. Kserokopie powyższych dokumentów i ewentualne oświadczenia muszą być
dostarczone do Zamawiającego na co najmniej jeden dzień przed dniem podpisania Umowy.
31.5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana dopiero po otrzymaniu środków
finansowych, po uzyskaniu pisemnej informacji w tej sprawie z Działu Finansowo-Księgowego.
31.6. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy, o którym mowa w pkt 27 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)
Tel.: +48 224587777
E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl +48 224587700
Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Tel.: _____
E-mail: _____
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:  Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)
Tel.: +48 224587777
E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl +48 224587700
Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
17/02/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-025688
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  Urząd Pracy m. st. Warszawy Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: ul. Ciołka 10A
Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-402 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  pokój 102 lub 104 Tel.: +48 228774596/+48 228777501
Osoba do kontaktów:  Dorota Klaus, Jolanta Grzyb-Kramek, Teresa Kwiatkowska
E-mail: +48 228373340
Adres internetowy:  (URL) http://www.bip.up.warszawa.pl

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  Urząd Pracy m. st. Warszawy Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: ul. Ciołka 10A
Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-402 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  pokój 104 Tel.: +48 228777501
Osoba do kontaktów:  Jolanta Grzyb-Kramek, Teresa Kwiatkowska
E-mail: +48 228373340
Adres internetowy:  (URL) http://www.bip.up.warszawa.pl

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  Urząd Pracy m. st. Warszawy Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: ul. Ciołka 10A
Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-402 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  pokój 120 (sekretariat), 1 piętro Tel.: _____
Osoba do kontaktów:  _____
E-mail: _____
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   Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Prawo
jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną.
Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

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

Waluta: 

albo
Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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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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