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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122424-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Usuwanie i obróbka odpadów
2012/S 74-122424

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Marek Grabinski
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322002050
E-mail: marek.grabinski@slaska.policja.gov.pl
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Al. Bielska 46
Punkt kontaktowy: Zespól Finansów i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Beata Sosna
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.:  +48 323256226
E-mail: beata.sosna@tychy.ka.policja.gov.pl
Faks:  +48 323256224
Adres internetowy: www.slaska.policja.gov.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Al. Bielska 46
Punkt kontaktowy: Zespól Finansów i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Beata Sosna
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.:  +48 323256226
E-mail: beata.sosna@tychy.ka.policja.gov.pl
Faks:  +48 323256224
Adres internetowy: www.slaska.policja.gov.pl
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Al. Bielska 46
Punkt kontaktowy: Zespól Finansów i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Beata Sosna
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.:  +48 323256226
E-mail: beata.sosna@tychy.ka.policja.gov.pl
Faks:  +48 323256224
Adres internetowy: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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:
Wywóz nieczystości stałych z Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usuwanie nieczystości stałych niesegregowanych odbywać się będzie jeden raz w tygodniu w dzień roboczy, od
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości opróźniania pojemników w zależności od jego
potrzeb i po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90510000

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
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Usuwanie nieczystości stałych niesegregowanych odbywać się będzie jeden raz w tygodniu w dzień roboczy, od
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00.
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 518,52 PLN

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: 24 (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:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium 360,00 PLN słownie trzysta sześćdziesiąt złotych: 00/100.
2. Wadium może być wniesione w:
— pieniądzu,
— 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 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poźniejszymi zmianami).
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 24.5.2012 r do godz 9:00.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta zamawiającego: tj.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Konto
zamawiającego jest kontem nieoprocentowanym.
Zaleca się umieszczenie dopisku „Wadium dot. FZ-1/2012-Wywóz nieczystości stałych-KMP Tychy”.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj.
najpóźniej w dniu 24.5.2012 o godz 9:00 znajdzie się na koncie zamawiającego.
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Uwaga: wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
(art. 45 ust. 4 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia
wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych
na rachunek zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana była w kasie banku
prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a
więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek
zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. („Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa
zespołów arbitrów, wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych „ Urząd Zamówień
Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.8.1997 r
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r nr 72 poz. 665). Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z
10.10.2005 r. sygn akt UZP/ZO/0-2788/05.
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5. Wadium w innej formie niż w ppkt. 4 należy złożyć (oryginał) w siedzibie zamawiającego tj. KWP w
Katowicach ul. Lompy, pokój 504 kasa – V piętro blok C najpóźniej w dniu 24.5.2012 do godz 9:00.
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00.
Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ.
Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty.
6. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym:
a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) art. 46 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami.
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
— zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium
wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (wykonawcy) wskazywać wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu
wszystkich wykonawców działających w konsorcjum.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczanie usług odbywać się będzie na podstawie faktur, wystawionych na Komendę Wojewódzką Policji w
Katowicach ul. Lompy 19, płatnych przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia do KMP w Tychach na
konto wykonawcy wskazane w fakturze.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zostanie zaproszony do zawarcia umowy w siedzibie zamawiającego tj. Zespół Finansów i Zaopatrzenia
KMP Tychy al. Bielska 46, pokój 209. Termin zawarcia umowy, zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu. Powiadomienie zostanie przesłane faxem na numer
wskazany w ofercie.
2. W przypadku wyboru wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem wykazania informacji niezbędnych do
przygotowania umowy.
3. W przypadku wyboru wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość
oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w
dniu podpisania umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na



Dz.U./S S74
17/04/2012
122424-2012-PL

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

5/9

17/04/2012 S74
http://ted.europa.eu/TED

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

5/9

zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy
konsorcjum,która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawierać postanowienia
dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z
treścią art. 141ustawy PZP wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1
Kodeksu cywilnego.
5. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:
— upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującągo
wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich
sprawach związanych z umową,
— stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji
zamówienia,
— być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec
zamawiającego,
— być zawarta w formie pisemnej,
— określać zakres rzeczowo – finansowy każdego z członków konsorcjum.

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 zamówienie publiczne mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp a w szczególności:
a) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów stałych
komunalnych z terenu miasta Tychy lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tychy.
2. Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku składania
oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie warunki formalne określone w art. 24
ustawy Pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia choćby jednego
warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie,
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający
warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, której
treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z
art. 89 ustawy Pzp.
Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie VI.A SIWZ.
1. Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6
m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,
jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym
terminie.
2. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały
przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu



Dz.U./S S74
17/04/2012
122424-2012-PL

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

6/9

17/04/2012 S74
http://ted.europa.eu/TED

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

6/9

w KRS. Wystarczającym będzie, że wykonawca dołączy do oferty uchwałę o zmianie zarządu jak również
przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak informacji z
KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem zarządu co wynikać będzie
z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla wykonawcy. Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku
Zespołu Arbitrów z 22.3.2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-478/05.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1. kserokopia aktualnego na dzień składania ofert zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów stałych z terenu miasta Tychy lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tychy;
2. oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp złożone na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ;
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24
ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ;
4. 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 Pzp, 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 Pzp (wzór oświadczenia załącznik nr 5 do SIWZ);
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
niezalega 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
ubezpieczeniezdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 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;
7. aktualną informację z 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;
8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty
określonew pkt. IV ppkt. 3-8 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, natomiast dokumenty określone w
ppkt. 1- 2 należy przedłożyć łącznie jako konsorcjum. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie
świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.
W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.:
informacja z banku lub SKOK, itp.), zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia
wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

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
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

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:
FZ-1/2012

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
24.5.2012 - 09:00

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: 24.5.2012 - 10:00
Miejscowość:
Komenda Miejska Policji w Tychach Al. Bielska 46, pokój nr 118 (I piętro).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 24 miesiące

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. 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
PZP przysługuje odwołanie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
— jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. 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.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
zamawiającego, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2012


