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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335763-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Autobusy transportu publicznego
2014/S 190-335763
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
ul. Rzymowskiego 1
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janczuk
76-200 Słupsk
POLSKA
Tel.: +48 598489300
E-mail: mzk@mzk.slupsk.pl
Faks: +48 598415403
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.mzk.slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące 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)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

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

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa 18 niskopodłogowych autobusów miejskich w tym:
1) 5 fabrycznie nowych 12-metrowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG;
2) 3 fabrycznie nowych 18-metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym;
3) 10 fabrycznie nowych 12-metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL631
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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 18 niskopodłogowych autobusów miejskich w tym:
1) 5 fabrycznie nowych 12-metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym
CNG;
2) 3 fabrycznie nowych 18-metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym;
3) 10 fabrycznie nowych 12-metrowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121100, 34121400

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)

Informacje o częściach zamówienia
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: 16 710 000 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: 182 (od udzielenia zamówienia)

2/8

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przystępujący do przetargu wnoszą wadium w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych
00/100) – art. 45 ust 4 Ustawy (max 3 % wartości zamówienia).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. – art. 45 ust 3 Ustawy.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust 6 ustawy):
1) pieniądzu – (w walucie złoty polski);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 tekst
jednolity ze zmianami).
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3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania
ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oryginale.
4. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać,
– co najmniej następujące warunki:
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres;
2) określać kwotę gwarantowaną w złotych;
3) określać termin ważności gwarancji (gwarancja powinna być ważna do dnia upływu terminu związania
ofertą);
4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz tytuł (np. wadium);
5) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie).
5. Wadium w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, prowadzony przez BRE BANK SA o nr 30 1140 1153 0000 2181
4200 1002 z dopiskiem WADIUM – Przetarg nieograniczony na dostawę 18 autobusów.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy umieścić w odrębnej kopercie
i złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym do składania ofert.
7. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego, na które
miałoby zostać zwrócone wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca załącza do oferty kserokopie potwierdzającą
wniesienie przedmiotowego wadium.
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym – art. 45 ust 8 Ustawy.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku, określa art. 46 Ustawy. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust 5 Ustawy, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie – art. 46 ust 4a Ustawy;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust 5 Ustawy):
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11. Wykonawca, który nie wniósł wadium w jednym z trzech poniższych terminów:
1) do upływu terminu składania ofert;
2) na przedłużony okres związania ofertą;
3) w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania
ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia – (art. 24 ust 2 pkt 2
ustawy).
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia związane z wykonaniem umowy będą realizowane w złotych polskich. Szczegóły dotyczące
głównych warunków finansowych i uzgodnień płatniczych zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia - Wzór umowy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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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: Warunki podmiotowe udziału w
postępowaniu dot.
1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczył w
dowolnej ilości dostaw co najmniej:
— 3 fabrycznie nowe 12-metrowe niskopodłogowe autobusy oferowanej marki zasilane sprężonym gazem
ziemnym CNG,
— 2 fabrycznie nowe 18-metrowe niskopodłogowe autobusy oferowanej marki zasilane olejem napędowym
— 5 fabrycznie nowych 12-metrowych niskopodłogowych autobusów oferowanej marki zasilanych olejem
napędowym.
Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw
z podaniem wartości tych dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ).
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższego poświadczenia z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze, Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia Wykonawcy. W wypadku
złożenia oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniu przyczyny jego złożenia
oraz uzasadnienia dlaczego nie był w stanie przedstawić Zamawiającemu poświadczenia, że dostawy zostały
wykonane należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia polega polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29
stycznia 2004 r.. Zamawiający w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów:
a) określających wiedzę i doświadczenie, z której będzie korzystał Wykonawca, tj. zgodnie z wymogami
określonymi w Rozdziale VI punkt 1 ppkt 2 SIWZ wraz z wymienionymi w tym punkcie dokumentami;
b) określających sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia oraz
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
c) określających zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów wszystkich dokumentów określonych w rozdziale VI SIWZ.
2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 7 do SIWZ
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepis wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
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w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
5. 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 ofert;
6. 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 potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy – dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50,
poz. 331 z późn. zm.) – sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Ocena spełniana w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca warunki te spełnił.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o niekaralności tych osób w zakresie określonym art. 24
ust 1 pkt 5-8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1) Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2-4 oraz ppkt 6 SIWZ 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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem 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 organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) Rozdziale VI pkt 2 ppkt 5 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania lub 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.

03/10/2014
S190
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/8

Dz.U./S S190
03/10/2014
335763-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/8

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 ppkt 1 a-c oraz punkcie 5 ppkt 2 Rozdziału VI
SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 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. Przepisy pkt 5 ppkt 1 i 2
niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawców ubiegających się wspólne
udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta musi spełniać następujące warunki:
1) w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących
wspólnie/oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
3) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia – stosowany dokument należy dołączyć do oferty;
4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania niżej
wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca warunki te spełnił.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN (słownie: trzy
miliony złotych).
2. Przedstawią informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych minimum 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)
lub zdolność kredytową w tej wysokości, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku zdolności ekonomiczno-finansowej , polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów żąda dokumentów:
a) wymieniowych w rozdziale VI punkt 1 ppkt 3 i 4 SIWZ oraz informacji o podstawie do dysponowania
zasobami;
b) określających sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia oraz
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
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c) określających zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów wszystkich dokumentów określonych w rozdziale VI SIWZ.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

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
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 86
2. Parametry technicznie i funkcjonalno-użytkowe. Waga 12
3. Parametry ekologiczne. Waga 2

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 podmiot zamawiający:
1/NZ/2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.11.2014 - 10:00

IV.3.5)

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

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12.11.2014 - 10:05
Miejscowość
Kobylnica, ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Na realizację zamówienia Zamawiający
planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013. Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie przyznania mu dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007–2013.

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: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z
dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013.907 j.t ze zmianami). Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale
VI tej ustawy.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.9.2014
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