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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294489-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Pojazdy do transportu odpadów
2013/S 170-294489

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Międzygminne Przedsiębiortswo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp. z o.o.
ul. G. Roweckiego 44
Punkt kontaktowy: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp.
z o.o., ul. G. Roweckiego 44, 43-100 Tychy
Osoba do kontaktów: Szymon Łakota
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.:  +48 322198427
E-mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
Faks:  +48 323276950
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.master.tychy.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: Przedsiębiorstwo Międzygminne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne

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 2 samochodów typu Hakowiec oraz 1 samochodu typu Bramowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294489-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:szymon.lakota@master.tychy.pl
www.master.tychy.pl
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Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Składowisko odpadów komunalnych w Tychach - Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100.
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
I.Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk samochodów ciężarowych z zabudowami specjalistycznymi
2 sztuki zabudowy hakowe i 1 sztuka zabudowa bramowa do przewozu kontenerów na podwoziach 4x2, DMC
18.000 kg.
Dane techniczne samochodu. (3 samochody).
— Kabina dzienna dwuosobowa lub więcej ze wzmocnionym zawieszeniem, wyposażona w system
klimatyzacji,
— Kolor kabiny biały, pojedyncze okno w tylnej ścianie,
— Fotel kierowcy pneumatyczny,
— Stalowy zderzak przedni,
— Szyba przednia barwiona w kolorze zielonym, podgrzewana elektrycznie z osłoną przeciwsłoneczną,
— Elektrycznie sterowane szyby boczne,
— Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie,
— Kierownica wielofunkcyjna z opcją tempomatu umieszczoną na kole kierownicy,
— Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z blokadą położenia umieszczoną w kolumnie,
regulacja pneumatyczna,
— Komputer pokładowy ze sterowaniem umieszczonym na desce rozdzielczej,
— Dwureflektorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami, z regulatorem
poziomu,
— Oś przednia z parabolicznym zawieszeniem piórowym wyposażona w amortyzatory i stabilizator o max.
obciążeniu min. 7.500 kg,
— Oś tylna napędzana z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym ,wyposażonym w stabilizator i
amortyzatory o max. obciążeniu min. 11.500 kg,
— Opony na osi przedniej i tylnej oraz na kole zapasowym w rozmiarze 295/80 R 22,5,
— Rozstaw osi 3,68 m – 3,75 m,
— Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona,
— Szerokość kabiny max. 2.130 mm,
— Wywietrznik dachowy sterowany ręcznie,
— Wyłącznik główny ręczny,
— Akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa,
— Silnik o pojemności min. 6,7 litra, 6-cio cylindrowy, rzędowy ( 4 zawory na cylinder), układ wtryskowy, moc
silnika 220KM-230KM,
— Norma emisji spalin EURO 5,
— Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów,
— Przystawka odbioru mocy PTO od skrzyni biegów,
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— Sterowanie PTO na desce rozdzielczej, złącze PTO na przedniej przegrodzie kabiny przesyłające sygnały
wejściowe włączenia i wyłączenia przystawki oraz sygnały stanu PTO i ostrzeżenia PTO,
— Napędzana oś tylna z mechaniczna blokadą mechanizmu różnicowego,
— Wentylowane tarcze hamulcowe osi przedniej i tylnej,
— Rura wydechowa skierowana do góry,
— Podwozie wyposażone w układ wskaźników ogumienia. Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu podawane na
wyświetlaczu LCD na tablicy rozdzielczej,
— Tylna osłona podwozia,
— Złącze regulacji prędkości obrotowej silnika na podwoziu. Funkcje regulacji prędkości obrotowej silnika i
wybór zaprogramowanych prędkości obrotowych silnika,
— Zasilanie 24V przed zapłonem i po jego włączeniu,
— Tachograf cyfrowy,
— Elektroniczny ogranicznik prędkości z nominalnym ustawieniem do 85 km/h,
— Podwozie przystosowane do zabudowy komunalnej,
— System antyblokujący ABS,
— Komputer pokładowy z menu w języku polskim posiadający min. Licznik pracy PTO, zużycie paliwa średnie i
chwilowe,
— Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej -12°C,
— Immobiliser,
— Akumulatory min. 120 Ah,
— Alternator min. 80A,
— Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 litrów,
— Zbiornik AdBlu min. 25 litrów,
— Radio CD z dwoma głośnikami,
— Zaczep do przyczepy z instalacją elektryczną i pneumatyczną,
— Belka ze światłami ostrzegawczymi na dachu kabiny,
— Gwarancja na podwozie min. 36 miesięcy,
— Instrukcja obsługi oraz pozostała dokumentacja w języku polskim,
— Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany w odniesieniu do samochodów z urządzeniami
hakowymi lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
— Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację dla
pojazdu z urządzeniem bramowym,
— Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica ,podnośnik do wymiany kół, podstawowe narzędzia oraz inne wyposażenie
wymagane prawem.
Dane techniczne urządzenia hakowego.
— Dopuszczalny udźwig urządzenia min. 12.000 kg,
— Wysokość haka regulowana 1.200 mm – 1.570 mm,
— Grawitacyjne zabezpieczenie oka haka,
— Wysokość ramy kompletnej bez ramienia min. 180 mm,
— Długość robocza urządzenia 3.800 mm – 3.900 mm,
— Teleskopowane ramię główne przesuwne,
— Regulowane dociski ślizgów ramienia teleskopowanego z gwarancją niewymienialności na okres min. 5
lat,
— Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 290 bar,
— Czas załadunku i wyładunku kontenera max. 90 sekund,
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— Hydrauliczna blokada pojemnika rozporowa,
— Zabezpieczenie przed przesuwaniem pojemnika przy rozłożonej blokadzie,
— Świetlna informacja o położeniu blokady w kabinie kierowcy,
— Zespolone rozdzielacze hydrauliczne z możliwością przyłączenia dodatkowych sekcji,
— Możliwość sterowania funkcjami z zewnątrz pojazdu przy rozdzielaczu,
— Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy (pilot) z możliwością sterowania pulpitem na zewnątrz kabiny,
— Lakierowanie w kolorze ciemnym grafitowym,
— Montaż urządzenia na podwoziu oraz świadectwo dopuszczenia do pracy przez UDT,
— Pompa hydrauliczna tłoczkowa,
— Instrukcja obsługi oraz pozostała dokumentacja w języku polskim.
Dane techniczne urządzenia bramowego.
— Minimalny udźwig urządzenia na złożonych ramionach 13.000 kg – 13.500 kg,
— Długość ramion złożonych 2.800 mm,
— Minimalny udźwig urządzenia na rozłożonych ramionach 7.900 kg,
— Długość wysuwu ramion 1.200 mm,
— Łańcuchy z pełną regulacją długości,
— Zaczepy zawiesi łańcuchowych z zabezpieczeniem klapowym,
— Ramiona zamocowane przegubowo na dole bez belki zespalającej w górnej części,
— Przygotowanie do funkcji wysokiego wysypywania zawartości kontenera,
— Ściana ochronna za kabiną kierowcy z kratownicą w górnej części,
— Szczyty ramion głównych zaokrąglone do tyłu,
— Sterowanie urządzeniem z rozdzielacza hydraulicznego po lewej stronie,
— Rozdzielacz hydrauliczny Hydrocontrol bez elektrozaworów,
— Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy elektryczno-pneumatyczne,
— Masa własna urządzenia max. 2.750 kg,
— Trzy haki blokujące kontener w tym środkowy z możliwością szybkiego demontowania,
— Regulowanie blokad mechanicznych kontenera przód i tył,
— Hydrauliczne sterowane boczne blokady kontenera min. 4 punkty,
— Funkcja szybkiego ruchu do odkładania pustego kontenera,
— Funkcja płynnego rozruchu odchylania ramion,
— Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 300 bar,
— Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym z pominięciem elektrozaworów,
— Zamki hydrauliczne na wszystkich siłownikach,
— Przycisk bezpieczeństwa STOP przy rozdzielaczu,
— Zbiornik oleju hydraulicznego min. 60 litrów ze wskaźnikiem poziomu, temperatury i stopnia
zanieczyszczenia oleju oraz filtrem powrotnym,
— Filtr wysokociśnieniowy,
— Lakierowanie urządzenia w kolorze zielonym,
— Gwarancja na całe urządzenie 36 miesięcy,
— Certyfikat jakości wykonania TUV,
— Instrukcja obsługi oraz inne dokumenty w języku polskim.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144510

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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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:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 000 PLN

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
w dniach: 15 (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:
Warunkiem przystąpieniem do postępowania jest wpłata wadium:
1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do
dnia 11.10.2013 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
a) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Ochrony Środowiska Nr: 66154011282001704349770004
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, 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.
c) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
3) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7
bez potwierdzania tych okoliczności, 
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
d) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
e) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego
wykluczony a jego oferta odrzucona.
4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
a) wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po jego stronie,
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5) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 niniejszej SIWZ, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium
jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło
to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10) Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium
wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek wykonawcy.
12) W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty
upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. Termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia fv do zamawiającego. Podstawą wystawienia fv jest protokół zdawczo - odbiorczy.

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. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
B) aktualnego odpisu 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;
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
C) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 —
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
D) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
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 — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
E) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Polisa lub inny dokument
potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy były
należycie wykonane (załącznik nr 3 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich
3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, następujących podobnych dostaw:
co najmniej 3 dostaw samochodu typu hakowiec lub bramowiec o wartości minimalnej 250.000 PLN. netto
każda.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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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:
HB/08/2013 R.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.10.2013 -
10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.10.2013 - 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
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.10.2013 - 10:05

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 17 A
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02-677 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes
w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.8.2013

http://www.uzp.gov.pl

