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Polska-Szczecin: Wyposażenie różne
2013/S 126-215497
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
ul. Narutowicza 17B
Punkt kontaktowy: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Jan Maszorek
70-240 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914512026
E-mail: rziszczecin.przetargi@wp.mil.pl
Faks: +48 914512029
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rziszczecin.wp.mil.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: Jednostka Organizacyjna MON

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Infrastruktura Wojskowa

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:
Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych w strzelnicy garnizonowej w KPW Świnoujście.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Świnoujście.
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Kod NUTS PL4
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 dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych ( PKWiU – 25, 26,
28, 62) w związku z wymianą technologii w ramach remontu strzelnicy garnizonowej typu B, klasy I w KPW
Świnoujście.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39290000, 45314000, 31682210, 35700000, 80660000, 72212931

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

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:
679 380,72

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych systemu zasilania i sterowania w strzelnicy garnizonowej
w KPW Świnoujście.
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych ( PKWiU – 25, 26, 28, 62)
w związku z wymianą technologii w ramach remontu strzelnicy garnizonowej typu B, klasy I w KPW Świnoujście
polegającej w szczególności na:
CZĘŚĆ I
1)dostawie urządzeń zawartych w pkt 1.3 niniejszej ST w odniesieniu do CZĘŚCI I
2)montażu w/w urządzeń- części I
3) uruchomienie wymaganego zasilania oraz sterowania dla urządzeń technologicznych
4)odbiór w imieniu Zamawiającego (z upoważnieniem od Zamawiającego) z JW. nr 4226 ul. Marsa 110, 04-470
Warszawa wraz z montażem i rozruchem systemu sterowania AGAT-M SZMARAGD/M wykonanie C z dwoma
IP-02 wraz z oprogramowaniem dla strzelnicy garnizonowej typu B, klasy I
5)rozruchu urządzeń technologicznych strzelnicy garnizonowej
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6)szkoleniu obsługi strzelnicy,
7)wykonanie badań techniczno-odbiorczych strzelnicy (strzelania sprawdzającego) przez jednostkę Naukową
posiadającą upoważnienie MON zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.10.2001
(Dz.U. 2001 nr 132, poz. 1479 wraz z późń. zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny
opowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.
8)sporządzeniu stosownych protokołów sprawdzających, certyfikacji strzelnicy z uzyskaniem zgody na
użytkowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.10.2001 (Dz.U. 2001 nr 132,
poz. 1479 wraz z późń. zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny opowiadać strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie.
9)uzyskanie przeglądu kompletu urządzenia sterującego Agat/M Szmaragd/M przez producenta wraz z
udzieleniem gwarancji na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru strzelnicy przez Zamawiającego.
10)wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39290000, 45314000, 31682210, 35700000, 80660000, 72212931

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 247 003,18 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych systemu zasilania i sterowania w strzelnicy garnizonowej
w KPW Świnoujście.
1)
Krótki opis
. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych ( PKWiU – 25, 26,
28, 62) w związku z wymianą technologii w ramach remontu strzelnicy garnizonowej typu B, klasy I w KPW
Świnoujście polegającej w szczególności na:
CZĘŚĆ II
1) dostawie urządzeń zawartych w pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej w odniesieniu do CZĘŚCI II oraz
realizacji zakresu z pkt 1.4.2 Specyfikacji Technicznej
2) montażu w/w urządzeń – części II
3) dostosowaniu stanowisk pola tarczowego dla zapewnienia właściwego funkcjonowania podnośników
celów
4) podłączeniu wymaganego zasilania oraz sterowania dla urządzeń technologicznych- część II
5) uruchomieniu zamontowanych i podłączonych urządzeń technologicznych – części II
6) sporządzeniu stosownych protokołów i przekazanie Zamawiającemu,
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39290000, 45314000, 31682210, 35700000, 80660000, 72212931

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 432 377,54 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1)

Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty będzie wymagał
wniesienia wadium w wysokości:
część I – 6 000 PLN
część II – 10 000 PLN

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. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 22 ust.1).
1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Spełnieniem warunku będzie posiadanie ( dotyczy części I i II ) koncesji MSWiA na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Podstawa prawna – Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja ( Dz. U. nr 145, poz.
1625 z późn. zm.)
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu, należy wraz z ofertą przedłożyć:
2.1. Pisemne oświadczenie wykonawcy o tym, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 tejże ustawy.
2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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2.5. Aktualną informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru załącznika nr 2 do
SIWZ).
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2.1÷2.3.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów o których mowa
1) w pkt 2.2.-2.4. i 2.6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organy wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
2) w pkt 2.5. i 2.7. 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, 10 i 11 ustawy .
5.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5. zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Jego sytuacja ekonomiczna i
finansowa zapewnia wykonanie zamówienia tj.: Spełnieniem warunku będzie posiadanie informacji banku lub
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spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 400 000 PLN na część I i II łącznie.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do oferty należy załączyć:
1) Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1 Posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: Spełnieniem warunku będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw
wraz z montażem urządzeń technologicznych wyposażenia strzelnic o łącznej wartości nie mniejszej niż 400
000 PLN dla części I i II łącznie.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do oferty należy załączyć:
1 Wykaz wykonanych głównych dostaw tj. polegających na dostarczeniu wraz z montażem urządzeń
technologicznych wyposażenia strzelnic w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że te
dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie;
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D w zakresie prac kontrolno – pomiarowych do 1 KV;
b) min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie prac kontrolno – pomiarowych do 1 KV;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie oświadczenia o tym, że wykonawca dysponuje min. 1
osobą posiadającą wymagane uprawnienia kontrolno-pomiarowe w każdej z dwóch ww. kategorii.
UWAGA:
W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.) w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej,
dopuszcza się przedłożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw
określonych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia.

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
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Negocjacyjna
Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów
procedur negocjacyjnych) nie
IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Do składania ofert zostanie zaproszonych
5 Wykonawców którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy liczba Wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie wyższa, wówczas do złożenia ofert wstępnych zostanie
zaproszonych 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Wykonawcę niezaproszonego do
składania ofert wstępnych traktuje się jak Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają w/w warunki udziału w postępowaniu jest niższa, Zamawiający
zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynie większa od 5 liczba wniosków
spełniających warunki udziału w postępowaniu zaproszeni zostaną Wykonawcy, którzy wykażą się największym
doświadczeniem w zakresie wykonywanych dostaw, poprzez wykazanie najwyższej liczby wykonanych dostaw
wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania (poświadczenia). Zamawiający dokonując ich oceny będzie
kierował się następującą zasadą: za każde ponad wymagane do potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia a ujęte w „Wykazie dostaw” zrealizowane przez Wykonawcę w sposób należyty odpowiadające
swoim rodzajem dostaw polegające na dostawie wraz z montażem urządzeń technologicznych wyposażenia
strzelnic o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN każda dla części I i II łącznie. Zamawiający przyzna
1 pkt.Dokonując punktacji Zamawiający będzie stosował zaokrąglenie wykazanej wartości dostaw w górę do
pełnych 100 000,00 zł dla kwot większych bądź równych 50 000,00 zł, w pozostałych przypadkach stosowane
będzie zaokrąglenie w dół. Do następnego etapu zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie
warunki i otrzymają największą Zamawiający podczas dokonywania punktacji wniosków spełniających warunki
udziału w postępowaniu nie będzie rozpatrywał zasobów udostępnionych Wykonawcy przez inne podmioty
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych.

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:
82/D/2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.7.2013 - 10:00

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
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polski.
IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.6.2013
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