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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, Polska
Punkt kontaktowy
Osoby do kontaktów: Dariusz Gawron, Leszek Kurek

Telefon: 34/37 79 210, 37 79 132

E-mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl, zamowienia@mpk.czest.pl

Faks: 34/37 79 109

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): www.mpk.czest.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

x jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
O inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można
uzyskać pod adresem:

x

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

O inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

x jak podano wyżej dla punktu kontaktowego O inny:
proszę wypełnić załącznik A.III
I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
O Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii O Usługi pocztowe
cieplnej
O Sektor elektroenergetyczny
O Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
O Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
O Sektor wodny
O Usługi kolejowe

x Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
O Działalność dotycząca portów wodnych
O Działalność dotycząca portów lotniczych
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
Zakup składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii tramwajowej w Częstochowie
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada konkretnemu
przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

O a) Roboty budowlane
O Wykonanie
O Zaprojektowanie i wykonanie
O Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucje
zamawiające
Główne miejsce lub lokalizacja robót
budowlanych

O c) Usługi

x b) Dostawy
x Kupno

Kategoria usług: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik
XVIIA i XVIIB do dyrektywy
2004/17/WE)

O Dzierżawa

O Najem O Leasing
O Połączenie powyższych form

Główne miejsce realizacji dostaw
MPK w Częstochowie Sp. z o. o
Al. Niepodległości 30, Częstochowa
Kod NUTS

Główne miejsce świadczenia usług

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

x Zamówienia publicznego
O Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
O Zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

O Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

O Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba
lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Okres w latach

:

LUB miesiącach:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT
LUB Zakres: między

Waluta::
a

Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana):

Waluta::
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych,
niskopodłogowych, jednokierunkowych, o pojemności minimum 200 pasażerów, długości zawartej w przedziale 28 000 mm
do 32 000 mm oraz szerokości zawartej w przedziale 2 300 mm do 2 400 mm z napędem silnikami prądu przemiennego
i sterowaniem elektronicznym, wraz z specjalistycznym wyposażeniem obsługowym zajezdni, pakietem naprawczym,
pakietem eksploatacyjno naprawczym, szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi
technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji
oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

34622100

Przedmioty dodatkowe

38548000
34630000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
O tak

x nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
O tak

xnie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do
O tylko jednej części
O jednej lub więcej części

O wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
O tak

x nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT
(jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe): 51800000,00

Waluta:: PLN

LUB Zakres: między _
_
_
_
a
_
_
_
_

Waluta::

II.2.2) Opcje
O tak

(jeżeli

dotyczy)

x nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach:
LUB
(od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
LUB Zakres: między a
Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się
o zamówienie:
w miesiącach:
LUB
(od udzielenia zamówienia)
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II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach:
lub
LUB Rozpoczęcie 01/04/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie

dniach:

31/10/2012 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), wnoszone zgodnie z zapisem art. 45 ust. 6 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % od ceny całkowitej (brutto) przedmiotu umowy, podanej
w ofercie.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy)

- środki zabezpieczone w budżecie Miasta Częstochowy (budżet jednostek samorządu terytorialnego),
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli
dotyczy)
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia publicznego
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
O tak

x

nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.

2.

3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o
dokumenty załączone do oferty. W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu,
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
W celu braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz braku
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podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, 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,
3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników,
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający
ofertę jest podmiotem zbiorowym;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 5, 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;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
d) oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub
zamieszkiwania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy -Prawo
zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
Dla potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
zobowiązany jest przedłożyć w ofercie następujące dokumenty:
1)

informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja ta winna potwierdzać posiadanie przez wykonawcę
środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000,00 złotych (słownie: trzydzieści
milionów złotych);

2)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa ta
powinna potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 3 000 000,00
złotych. Wykonawca zobowiąże się również do przedłożenia zamawiającemu kserokopii polisy po każdorazowym jej
odnowieniu.
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III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
Dla potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć w ofercie następujące dokumenty
1) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw fabrycznie
nowych tramwajów przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych z napędem silnikami
prądu przemiennego i sterowaniem elektronicznym, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz
z załączeniem dokumentu (-ów) potwierdzającego (-ych), że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, sporządzony według załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie
dostawy co najmniej 3 fabrycznie nowych tramwajów przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych,
jednokierunkowych, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem elektronicznym, z udziałem minimum 60%
niskiej podłogi;
3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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, tj. przedstawić pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
zamawiającego żąda także złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP), potwierdzającego, że do
realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użył co najmniej 50% towarów pochodzących z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców.
2) szczegółowej kompletacji typu oferowanego tramwaju (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie z opisem
przedmiotu w SIWZ;
3) rysunku rozplanowania przestrzeni pasażerskiej oferowanego typu tramwaju i rozmieszczenia siedzeń
pasażerskich dla oferowanej wersji i kompletacji. Oferowana liczba miejsc siedzących musi być zgodna z
posiadaną homologacją.
4) rysunku wymiarów zewnętrznych oferowanego typu tramwaju (przód, tył, strona lewa i strona prawa);
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) O tak
® nie
O Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
O Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
O tak

x

nie

Jeżeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi
O tak

x nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

x Otwarta
O Ograniczona
O Negocjacyjna
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
O Najniższa cena

x Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

LUB

x (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
O kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji
Kryteria
1. Cena oferty

Waga
70

2. Wartość techniczna

26

3. Długość okresu gwarancyjnego

4

Kryteria

Waga

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

O tak

x

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)

Z/23/NZP/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

O tak

x

nie

O Okresowe ogłoszenie informacyjne

O Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U

.: _______ z dnia_____

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data:
30/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
Dokumenty odpłatne O tak x nie
Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe:
Warunki i sposób płatności:

Waluta::
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 31/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

OESOCSODAODEOETOELOENOFROIT OLVOLT OHU OMTON L

xPL

OPTOSKQSLOFI OSV inny:

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

:

Do

(dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach:

LUB dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert
Data:

31/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

Miejsce (jeżeli dotyczy):
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o., Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa Sala konferencyjna (110)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) O tak

x

nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) O tak

x

nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

x

tak O nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

„Zakup składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii tramwajowej w Częstochowie" o numerze
WND-RPSL.07.02.00-00-014/09-03 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego - adres: www.mpk.czest.pl
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:
Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy:
ul. Postępu 17a
Miejscowość:
Warszawa
Kraj:
Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Faks:

22 458 78 00

Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl

Kod pocztowy: 02-676
Tel.: 22 458 77 01
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Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:!

Kod pocztowy:

Kraj:
E-mail

Tel.:

Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na
temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:

Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kraj:

Polska

E-mail:

uzp@uzp.gov.pl

Faks:

22 458 78 00

Kod pocztowy: 02-676
Tel.: 22 458 77 01

Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 19/07/2010 (dd/mm/rrrr)

