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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257045-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kraków: Roboty budowlane
2012/S 154-257045
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
30-901 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124551040
E-mail: zam.publiczne@rzikrakow.internetdsl.pl
Faks: +48 124551306
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rzikrakow.internetdsl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa budynku sztabowego dla potrzeb siedziby DWS wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kompleksie
wojskowym Kraków- Pychowice.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: KrakówPychowice.
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Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sztabowego dla potrzeb siedziby DWS wraz z towarzyszącą
infrastrukturą w kompleksie wojskowym Kraków- Pychowice.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót; przedmiary robót; założenia wyjściowe do kosztorysowania; wzór umowy i umowy gwarancji; instrukcja
bezpieczeństwa przemysłowego; druk wyceny ofertowej; dokumentacja projektowa.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45330000, 45310000, 45331100

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sztabowego dla potrzeb siedziby DWS wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w kompleksie wojskowym Kraków- Pychowice. Zamówienie obejmuje między innymi następujące
roboty:
1) roboty budowlane – stan surowy zamknięty, w tym: roboty ziemne, konstrukcje fundamentów i podziemia,
izolacje fundamentów, podsypki pod posadzki, konstrukcje nadziemia, roboty murowe, pokrycie dachu, stolarka
okienna i drzwiowa, elewacja, rusztowania,
2) roboty budowlane – stan wykończeniowy, w tym: okładziny ścian i sufitów, podłogi i posadzki, ślusarka,
windy
3) roboty sanitarne, w tym:
a) instalacje zewnętrzne i przyłącza, w tym: przyłącze wodociągowe do budynku i przyłącze do hydrantu zewn.,
przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewn. instal. kanaliz. sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej i zewn.
instalacja kanaliz.deszcz., przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej,
b) instalacje wewnętrzne sanitarne, w tym: instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, instalacja centralnego
ogrzewania i ciepła technologii wody lodowej,
c) instalacje wentylacyjne,
d) instalacja klimatyzacji,
4) roboty elektryczne, w tym:
a) instalacja elektryczna wewnętrzna,
b) instalacja elektryczna – przyłącze ze stacją transformatorową,
5) roboty teletechniczne, w tym: instalacje teletechniczne (SSWiN, SKD, SNW, SSP, SS)
6) automatyka budynku;
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7) wyposażenie budynku
8) wycinka i wywózka drzew i krzewów.
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wniesienie wadium w wysokości:
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

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:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: 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: 1.1. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:
1.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy (wzór - zał. nr 2 do
siwz);
1.1.2. Ważną koncesję MSWiA na wykonywanie systemów ochrony;
1.1.3. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające pełną zdolność wykonawcy do
ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:
1.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wzór - zał. Nr 3 do siwz);
1.2.2. 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 oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku osób fizycznych – wystarczy oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz);
1.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
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ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wskazanych w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Sporządzanie ofert:
— pkt 1.2 ppkt 1.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt 1.2.3 i 1.2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczeniem podatków opłat składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie
na raty zaległych płatności lub wskazanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt. 1.2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się ww. dokumentów, Wykonawca przedstawia oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni
dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt 1.2.2.,
ppkt 1.2.5 i ppkt 1.2.6 oraz wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
przypadku ppkt. 1.2.3 i ppkt. 1.2.4.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Część Sprawozdania
finansowego tj. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie dwa lata obrotowe,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres- przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt
5.5 części specyfikacji; istotnych warunków zamówienia
2 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
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wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert- przy uwzględnieniu
warunku opisanego w pkt 5.5 części I specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że:
1. osiągnął w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest
krótszy- w tym okresie, średnioroczny obrót netto w wysokości co najmniej 40 mln zł rocznie,
2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 10 mln zł.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone (wzór – zał. nr 5 do siwz); - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt 5.2 części I
specyfikacji
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór – zał. 6 do siwz)- - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt 5.4 części I
specyfikacji;
3 Oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia wykonawcy robót budowlanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w
tym okresie- (wzór załącznik nr 7 do siwz);
4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom lub oświadczenie wykonawcy, że
wykona zadanie własnymi siłami (wzór - zał. nr 4 do siwz)- w przypadku niewypełnienia lub niedołączenia ww.
dokumentu do oferty, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zadanie własnymi siłami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku
użyteczności publicznej o kubaturze minimum 23 500 m3 każda o kategorii złożoności 5- wg Rozporządzenia
Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004r. tj. budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo złożonych wymaganiach
funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, wymagające szczególnych rozwiązań inżynierskich na
kwotę minimum 40 mln zł brutto każda, w tym wykonanie systemów ochrony technicznej tj. System Sygnalizacji
Włamania i Napadu (SSWiN), System Kontroli Dostępu (SKD), System Sygnalizacji Pożaru (SSP), System
Telewizji Dozorowej- Nadzoru Wizyjnego (CCTV), Sieci Strukturalne (SS) na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł
brutto w każdym z tych budynków.
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
jeśli wykaże, że dysponuje:
— osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą,
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
— poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą,
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— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
— poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą,
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą,
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej,
— poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— osobami, które będą uczestniczyć w czynnościach podpisywania oferty, zawierania umowy posiadającymi,
— poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— pełnomocnikiem ochrony posiadającym,
— poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
— inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego posiadającym,
— poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach
teleinformatycznych wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego,
— administratorem systemu posiadającym,
— poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach
teleinformatycznych wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego,
— co najmniej pięcioma osobami przewidzianymi do realizacji przedmiotu umowy w części dotyczącej systemu
ochrony i teleinformatyki posiadającymi,
— poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 1 stopnia,
— co najmniej jedną osobą do organizowania i kierowania zespołem pracowników zabezpieczenia
technicznego posiadającą,
— licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 2 stopnia,
— poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— osobami przewidzianych do realizacji pozostałych robót posiadającymi,
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— poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do
informacji niejawnej,
— zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Dopuszcza się przedstawienie zamiast uprawnień budowlanych w danej specjalności innych uprawnień,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz U. z 2008r. nr 63, poz.
394).
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
104/2012/ZP

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.9.2012 - 11:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 16.11.2012

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18.9.2012 - 12:00
Miejscowość:
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Kraków, ul. Mogilska 85, Sala Odpraw budynek nr 6.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2012
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