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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71140-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Chorzów: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2011/S 43-071140

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Tramwaje Śląskie SA
ul. Inwalidzka 5
Do wiadomości: Urszula Nawrot w zakresie zamówień publicznych, Mirosław Mól, Zdzisław Szydło w zakresie
przedmiotu zamówienia
41-506 Chorzów
POLSKA
Tel.  +48 322466061/382
E-mail: przetargi@tram-silesia.pl
Faks  +48 322510096
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.tram-silesia.pl
Adres profilu nabywcy http://bip.tram-silesia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Dostawa energii elektrycznej do Tramwajów Śląskich SA w okresie od VI.2011 r. do V.2012 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy Będzin, Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa energii elektrycznej do Tramwajów Śląskich SA w okresie od VI.2011 r. do V.2012 r.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71140-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
http://bip.tram-silesia.pl
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000

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

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres

Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej wiekszej od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity z 25.6.2010 r.
Dz.U.10.113.759).

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.6.2011 Zakończenie 31.5.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 444 000,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści
cztery tysiące PLN 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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 późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI SA O/KATOWICE 98 1050 1214 1000 0007 0001 3782, określając tytuł wpłaty i numer
sprawy.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data
wpływu środków na rachunek zamawiającego.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, należy
załączyć do oferty oryginał tego dokumentu, w którym winny być określone przesłanki zatrzymania wadium w
przypadku następujących okoliczności:
a) jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
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) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej nie został
na trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożenie przedmiotowego dokumentu do odrębnej koperty z dopiskiem
„Wadium” i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył 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.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
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.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia

Nie

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. W postępowaniu mogą brać
udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w pkt 2
niniejszej Sekcji.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
— zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży aktualną koncesję w zakresie obrotu
energią elektryczną.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
— zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również realizowanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10
zadań (potwierdzone dokumentami, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na
sprzedaży energii elektrycznej o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każde.
Zamawiający również dopuszcza wykazania innej ilości wykonania zadań w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN brutto.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż PLN, należy
przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień podpisania np. Protokołu odbioru robót lub dokumentu
równoważnego.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
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— zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
— zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:
— informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
w wysokości minimum 7 000 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem
„spełnia / nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
natomiast warunki określone w pkt 2 niniejszej Sekcji mogą spełniać łącznie.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca winien załączyć do oferty niżej
wymagane dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składnia ofert,
c) 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,
d) 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 wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) 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,
Informacja winna zawierać potwierdzenie, że osoby lub podmioty występujące w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp nie zostały prawomocnie skazane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 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 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
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się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
f) aktualną informację z 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,
Informacja winna zawierać potwierdzenie, że wobec podmiotów występujących w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
2.1. w pkt 1 lit. b) – d) i f) niniejszej Sekcji – 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, 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.
2.2. w pkt 1 lit. e) niniejszej Sekcji – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 – 8 ustawy Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. lit. a) i c) oraz pkt 2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 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 niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców winien
załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt 1 albo odpowiadające im określone w pkt 2 – 4 niniejszej
Sekcji. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne, przy czym oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.3) lit. a), winno być złożone w imieniu wszystkich
wykonawców.
8. Wymagane dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą „za zgodność z
oryginałem” i poświadczonej przez wykonawcę.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp., których opis sposobu oceny został dokonany w Sekcji III.2.1) pkt 2 lit. d), wykonawca winien
załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:
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a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
w wysokości minimum 7 000 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku określenia przez bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy liczbą cyfr, zamawiający przyjmuje do oceny
najmniejszą kwotę wynikającą z tych cyfr),
b) opłaconą polisę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Z uwagi na to, że opłacenie składki jest warunkiem koniecznym do objęcia ochroną ubezpieczeniową, z
przedłożonego dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca objęty jest na dzień
składania ofert ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że składka została
opłacona wykonawca winien dołączyć na potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia składki.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., których
opis sposobu oceny został dokonany w Sekcji III.2.1) pkt 2 lit. a) i b), wykonawca winien załączyć do oferty niżej
wymienione dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią
elektryczną,
c) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i
doświadczenia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum 10 zadań w zakresie dostawy energii elektrycznej o wartości minimum 1 000
000,00 PLN brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie
dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający
również dopuszcza wykazania innej ilości wykonania zadań w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN brutto.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) 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.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena brutto. Waga 97
2. stawka opłaty dodatkowej doliczona do cen jednostkowych za każdy kolejny rozpoczęty 3 %-owy przedział
przekroczenia progu nieczułości (w dól lub w górę). Waga 3

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający

WI/182/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 8.4.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.4.2011 - 09:45

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
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert
Data: 14.4.2011 - 10:00
Miejsce
Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, POLSKA.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587702
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S43
03/03/2011
71140-2011-PL

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

8/8

03/03/2011 S43
http://ted.europa.eu/TED

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

8/8

VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587702
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
2.3.2011

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

