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03/11/2012 S212 Pahstwa cztonkowskie - Zam6wienie publiczne na dostawy - Ogtoszenie o zam6wieniu - Procedura otwarta 
I.II.III.IV.VI. 

PL-Gdansk: Przyrzqdy do mierzenia wielkosci elektrycznych 

2012/S 212-349868 

Ogtoszenie o zamowieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcia I: instvtucia zamawiaiaca 

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 
Politechnika Gdahska 
ul. Narutowicza 11/12 
Osoba do kontaktbw: Zbigniew Zglenicki 
80-233 Gdartsk 
POLSKA 
Tel.;+48 583471775 
E-mail: zbickl@pg.gda.pl 
Faks:+48 583471775 
Adresy internetowe: 
Ogblny adres instytucji zamawiajqcej: www.pg,gda.pl 
Wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczqce diaiogu konkurencyjnego oraz dynamicznego 
systemu zakupow) mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Oferty iub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu naiezy przesytac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y) 
kontaktowy(-e) 

1.2) Rodzaj instytucji zamawiaje|cej 
Podmiot prawa publicznego 

1.3) Gtowny przedmiot lub przedmioty dziatalnosci 
Edukacja 

1.4) Udzielenie zamowienia w imieniu innych instytucji zamawiajqcych 
Instytucja zamawiajqca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajqcych: nie 

Sekcia H: Przedmiot zamowienia 

11.1) Opis 
11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucji zamawiajqcj): 

Przedmiotem zambwienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej oraz sprz^tu laboratoryjnego. 
11.1.2) Rodzaj zamowienia oraz iokaiizacja robot budowlanych, miejsce reaiizacji dostawy lub swiadczenia ustug 

Dostawy 
Kod NUTS PL634 

11.1.3) Informacje na temat zamowienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow (DSZ) 
Ogtoszenie dotyczy zambwienia publicznego 

11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej 
11.1.5) Krotki opis zamowienia iub zakupu 

Przedmiotem zambwienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej oraz sprz^tu laboratoryjnego zgodnie z 
zatqcznikami do SIWZ od nr.7.1 do nr 7.2. 

11.1.6) Wspolny Stownik Zamowieii (CPV) 
38341300 

11.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowieri rz^dowycli (GPA) 
Zambwienie jest obj^te Porozumieniem w sprawie zambwieii rzqdowych (GPA): nie 

11.1.8) Cz?sci 
To zambwienie podzielone jest na cz^Sci: tak 
Oferty mozna sktadab w odniesieniu do jednej lub wi^cej cz^sci 

11.1.9) Informacje o ofertacli wariantowych 
Dopuszcza si§ sktadanie ofert wariantowych: nie 

11.2) Wielkosc iub zakres zamowienia 
11.2.1) Catkowita wielkosc lub zakres: 

Cz?§ei: 
1. Aparatura badawcza i pomiarowa w tym: 
a) oscyloskopy - 3 szt, 
b) sondy - 3 szt. 
Cz?Se2: 
1. Sprz^t laboratoryjny w tym: 
a) cyfrowy miernik laboratoryjny - 8 szt, 
b) zasilacz laboratoryjny - 2 szt. 
Szacunkowa wartoSb bez VAT: 30 550,00 PLN 

11.2.2) informacje o opcjach 
Opcje: nie 

11.2.3) Informacje o wznowieniach 
Jest to zambwienie podlegajqce wznowieniu: nie | 

11.3) Czas trwania zamowienia lub termin reaiizacji 
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w dniach: 28 (od udzielenia zambwienia) 

Informacje o czesciach zamowienia 
Cz§56 nr; 1 Nazwa; Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej. 

1) Krotldopis 
Szczegbtowy opis i wymagane parametry dotyczqce sprz^tu znajdujq si^ w zatqczniku nr 7.1 do niniejszej SIWZ. 

2) WspdIny Stownik Zamowieii (CPV) 
38342000 

3) Wielkosc lub zakres 
1. Oscyloskopy- 3 szt 
2.Sondy- 3 szt 
Szacunkowa wartoSb bez V A T : 20 650,00 PLN 

4) Informacje o roznycti datach dotyczqcych czasu trwania lub rozpocz^cia/reaiizacji zamowienia 
w dniach; 28 (od udzielenia zambwienia) 

5) Informacje dodatkowe na temat cz^sci zamowienia 
Cz^&t nr; 2 Nazwa; Dostawa sprz^tu laboratoryjnego. 

1) Krotki opis 
Szczegblowy opis i wymagane parametry dotyczqce sprz^tu znajdujq si§ w zatqczniku nr 7.2 do niniejszej SIWZ. 

2) Wspolny Stownik Zamowieii (CPV) 
38341300 

3) Wielkosc lub zakres 
1. Cyfrowy miernik laboratoryjny - 8 szt, 
2. Zasilacz laboratoryjny - 2 szt. 
Szacunkowa warto^b bez V A T ; 9 900,00 PLN 

4) Informacje o roznych datach dotyczqcych czasu trwania lub rozpocz^cia/reaiizacji zamowienia 
w dniach; 28 (od udzielenia zambwienia) 

5) Informacje dodatkowe na temat cz^sci zamowienia 
Sekcia III: Informacie o charakterze prawnvm, ekonomicznvm. finansowvm i technlcznvm 

111.1) Warunki dotyczqce zamowienia 
111.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 

Kwota wadium zostata okreSlona ponizej odpowiednio dia kaidej cz^Sci zambwienia; cz?^6 1; 400 PLN, cz^^b 2; 200 PLN. 
111.1.2) Gtowne warunki finansowe i uzgodnienia ptatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisowje regulujqcych: 

Przelew 21 dni. 
111.1.3) Forma prawna, jake| musi przyjqc grupa wykonawcow, ktdrej zostanie udzielone zamowienie: 
111.1.4) Inneszczegolne warunki 

Wykonanie zambwienia podlega szczegblnym warunkom; nie 
111.2) Warunki udziatu 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi zwiqzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalnoSci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogbw; 1. O udzielenie zambwienia mog^ ubiegab si§ 
Wykonawcy, ktbrzy spetniaj^ warunki okre^lone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotycz^ce; 
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaj^ obowigzek 
ich posiadania; 
DziatalnoSc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zambwienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnieri. 
b) posiadania wiedzy i doSwiadczenia 
Zamawiajqcy uzna warunek za spetniony, jeteli Wykonawca wykaze, ze zrealizowat nalezycie w okresie ostatnich trzech lat 
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krbtszy - w tym okresie, co najmniej dwie 
dostawy urzqdzer̂  odpowiadajqcych swoim rodzajem, dostawie stanowiqcej przedmiot zambwienia o wartoSci brutto tqcznie 
nie mniejszej niz; 
— W przypadku ziozenia oferty dot. Cz^Sci 1; 25 000 zt, 
— W przypadku ztozenia oferty dot. Cz^Sci 2; 10 000 zt. 
Do wykazu Wykonawca zobowiqzany jest dot^czyc dokumenty potwierdzajace, Ze wykazane dostawy zostaty wykonane 
nalezycie. 
c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zambwienia; 
Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym zakresie. 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiajqcy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym zakresie. 
2. W post?powanlu mogq wziqc udziat Wykonawcy, ktbrzy spelniajq warunek udziatu w post^powaniu dotyczqcy braku 
podstaw do wykluczenia z post^powania o udzielenie zambwienia publicznego w okolicznoSciach, o ktbrych mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy. 
3. Wykonawca moze polegab na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zambwienia lub zdolnoSciach finansowych innych podmiotbw, niezaleznie od charakteru prawnego tqcz^cych go z nimi 
stosunkbw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnib Zamawiajqcemu, iz b^dzie dysponowat zasobami 
niezb^dnymi do reaiizacji zambwienia, w szczegblnosci przedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotbw 
do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobbw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zambwienia. 
Wykonawca powotuj^cy si§ na potencjat innych podmiotbw w zakresie doSwiadczenia zobowigzany jest do wykazania 
spetnienia warunku poprzez wskazanie czq&d zambwienia, jakq powierzy podwykonawcom. 
4. W przypadku Wykonawcbw wspblnie ubiegajqcych si§ o udzielenie zambwienia, kazdy z warunkbw opisanych w ust. 1 
pkt. a - d winien spetniab, co najmniej jeden z tych Wykonawcbw albo wszyscy ci Wykonawcy wspblnie. Natomiast warunek 
okreSlony w ust. 2 powinien spetniab ka^dy z Wykonawcbw samodzielnie. 
5. Ocena spetnienia wyzej opisanych warunkbw udziatu w post^powaniu dokonana b^dzie w oparciu o ztozone przez 
Wykonawcy w niniejszym post^powaniu dokumenty i oswiadczenia. 
D O K U M E N T Y I 0 6 W I A D C Z E N I A , J A K I E N A L E Z Y Z A L A C Z Y C D O S K L A D A N E J O F E R T Y . 
1. W celu wykazania spetniania przez Wykonawcy warunkbw udziatu w post^powaniu, o ktbrych mowa powyzej nalezy 
ztozyb; 
a) oSwiadczenie o spetnieniu warunkbw udziatu w post^powaniu (zat. 3a do SIWZ); 
b) wykaz wykonanych dostaw zwiqzanych z przedmiotem zambwienia, w zakresie niezb^dnym do wykazania spetniania 
warunku wiedzy i doSwiadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres 
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prowadzenia dziatalnosci jest krbtszy - w tym okresie, z podaniem icti wartoSci, przedmiotu zambwienia, dat wykonania i 
odbiorcbw. Do wykazu nalezy dotqczyb dokumenty potwierdzajace, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie; (wykaz 
winien byb sporz^dzony wg formularza stanowiqcego zatqcznik Nr 4 do SIWZ), 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post^powania o udzielenie zambwienia w 
okolicznoSciach, o ktbrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy nalezy ztozyb; 
a) oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zat. 3b do SIWZ); 
b) aktualny odpis z wtaSciwego rejestru, jezeli odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesi^cy przed uplywem 
terminu sktadania ofert, a w stosunku do osbb fizycznych oSwiadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy; 
c) aktualne zaSwiadczenie wtaSciwego naczelnika Urz^du Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zaiega z 
optacanlem podatkbw lub zaSwiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty 
zaiegtych ptatnoSci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji wtaSciwego organu - wystawione nie wczeSniej niz 3 
miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert; 
d) aktualne zaSwiadczenie wlaSciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczert Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zaiega z optacanlem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub 
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na raty zaiegtych ptatnoSci lub 
wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczeSniej niz 3 miesi^ce przed uptywem 
terminu sktadania ofert; 
e) aktualny informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4 - 8 ustawy, wystawiony 
nie wczeSniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert; 
f) aktuainq informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1, pkt. 9 ustawy, wystawionq nie 
wczeSniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. 
3. Jezeli Wykonawca polegab b^dzie na zasobach innych podmiotbw (na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy), 
zobowiyzany jest; 
— wykazab, ze w stosunku do tych podmiotbw brak jest podstaw do ich wykluczenia z postepowania o udzielenie 
zambwienia, poprzez ztozenie razem z oferty dokumentbw wymienionych w punkcie 2 / od a do f / dotyczycych kazdego z 
tych podmiotbw, o lie podmioty te b^dy braty udziat w reaiizacji zambwienia, 
— udowodnib Zamawiajycemu, iz b^dzie dysponowat zasobami niezb^dnymi do reaiizacji zambwienia, w szczegblnosci 
przedstawib w tym celu pisemne zobowiyzanie tych podmiotbw do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobbw na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zambwienia. 
4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentbw, 
0 ktbrym mowa w ust^pie 2; 
a) pkt. b, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktbrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzajyce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtoSci - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed 
terminem sktadania ofert, 
b) pkt. c i d sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktbrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzajyce, ze nie zaiega z uiszczaniem podatkbw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo, 
ie uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaiegtych ptatnosci lub wstrzymanie w 
catosci wykonania decyzji wtaSciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiyce przed terminem sktadania ofert. 
c) pkt. e sktada zaSwiadczenie wtaSciwego organu sydowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania 
osoby, ktbrej dokumenty dotyczy w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawione nie wczeSniej niz 6 
miesiecy przed terminem sktadania ofert. 
d) pkt. f sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktbrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzajyce, ze nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zambwienie - wystawione nie wczeSniej niz 6 
miesiecy przed terminem sktadania ofert. 
5. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktbrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
sie tych dokumentbw, zastepuje sie je dokumentem zawierajycym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtaSciwym 
organem sydowym, administracyjnym albo organem samorzydu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w ktbrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wczeSniej 
niz w terminach okreSlonych w ust. 2 pkt. a, b, c, d. 
6. Wykonawcy majycy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osbb, o ktbrych mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 5-8 ustawy majycych miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktadajy w odniesieniu do nich 
zaswiadczenie wtasciwego organu sydowego albo administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczyce niekaralnosci 
tych osbb w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wczeSniej niZ 6 miesiecy przed uptywem 
terminu sktadania ofert z tym, Ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osbb nie wydaje sie takich zaSwiadczen -
zastepuje sie js dokumentem zawierajycym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtaSciwym organem sydowym, 
administracyjnym albo organem samorzydu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osbb. 
7. Wykonawcy wspblnie ubiegajycy sie o zambwienie na zasadach okreslonych w art. 23 ustawy; 
a) zobowiyzani sy do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania ich w 
postepowaniu i zawarcia umowy, 
b) zobowiyzani sy do zatyczenia do oferty petnomocnictwa w formie pisemnej, przy czym treSb petnomocnictwa powinna 
doktadnie okreSlab zakres umocowania, tj. w dokumencie powinni byb ujeci wszyscy Wykonawcy wspblnie ubiegajycy sie o 
zambwienie, a upowaznieni przedstawiciele tych Wykonawcbw winni sie pod nim podpisab, 
c) zobowiyzani sy do ztozenia dokumentbw, o ktbrych mowa w ust. 2 - wystawionych dIa kazdego Wykonawcy oddzielnie, 
d) ponoszy solidarny odpowiedzialnoSb za wykonanie umowy, 
e) przedstawiy Zamawiajycemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zambwienia publicznego, umowy 
regulujycej ich wspbtprace. 
8. Dokumenty mogy bye ztozone w formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej za zgodnosb z oryginatem przez Wykonawce. 
9. Dokumenty sporzydzone w jezyku obcym nalezy ztozyb wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poSwiadczonym przez 
Wykonawce. Zamawiajycy dopuszcza, aby deklaracje zgodnoSci CE ztozone zostaty w jezyku angielskim. 
10. Ztozone wraz z oferty dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegajy zwrotowi. 

111.2.2) Zdolnosc ekonomlczna I finansowa 
111.2.3) Kwallfikacjetechnlczne 
111.2.4) Informacje o zamowleniacti zastrzezonycti 

III. 3) Specyficzne warunki dotyczyce zamowieri na ustugi 
111.3.1) Informacje dotyczyce okreslonego zawodu 
111.3.2) Osoby odpowledzialne za wykonanie ustugi 

Sekcia IV: Procedura i 
IV. 1) Rodzaj procedury 

IV.1.1) Rodzaj procedury 
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otwarta 
IV. 1.2) Ograniczenie liczby wykonawcow, ktorzy zostany zaproszeni do sktadania ofert lub do udziatu 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawcow podczas negocjacji lub diaiogu 
IV.2) Kryteria udzielenia zamowienia 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia 
Najnizsza cena 

IV.2.2) informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana b^dzie aukcja elektroniczna; nie 

IV.3) Informacje administracyjne 
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucji zamawiajycy: 

ZP/401/014/D/12 
IV.3.2) Poprzednie publlkacje dotyczyce tego samego zamowienia 

nie 
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentow dodatkowych iub dokumentu opisowego 
IV.3.4) Termin sktadania ofert iub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu 

10.12.2012-11:30 
IV.3.5) Data wystania zaproszeii do sktadania ofert iub do udziatu zakwalifikowanym kandydatom 
IV.3.6) J^zyki, w ktorych mozna sporzydzac oferty iub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu 

polski. 
IV.3.7) Minimainy okres, w ktorym oferent b^dzie zwiyzany oferty 

w dniach: 60 (od ustalone] daty sktadania ofert) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 

Data: 10.12.2012-12:00 
MiejscowoS6: 
Politechnika Gdahska Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdahsk.pokoj 30. 

Sekcia VI: informacie uzupetniaiace 

VI.1) Informacje o powtarzajycym sie charakterze zamowienia 
Jest to zambwienie o charakterze powtarzajycym sie: nie 

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zambwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkbw Unii Europejskiej: nie 

VI.3) Informacje dodatkowe 
1) Zamawiajycy wymaga, aby oferowane urzydzenia, objete przedmiotem zambwienia: 
a) byty fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeri, bez wczeSniejszej eksploatacji i nie byty przedmiotem praw 
osbb trzecich, 
b) spetniaty wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, 
c) posiadaly odpowiednie pozwolenia dopuszczajyce do obrotu na terytorium Polski, 
d) posiadaty deklaracje zgodnoSci CE na oferowany model. 
2) Zamawiajycy wymaga, aby Wykonawca: 
a) udzielit minimum 12 miesiecy gwarancji na oferowane urzydzenia, objete przedmiotem zambwienia, od daty podpisania 
protokotu zdawczo-odbiorczego. Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie moze ograniczab gwarancji producenta. 
b) dostarczyt przedmiot zambwienia wlasnym transportem, na wtasny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez 
Zamawiajycego, a takze dokonat montazu i uruchomienia zestawu urzydzeri objetych przedmiotem zambwienia. 
c) w celu potwierdzenia spetniania warunkbw dotyczycych przedmiotu zambwienia, przedstawit w swojej ofercie OPIS 
TECHNICZNY - informacje o oferowanym sprzecie z podaniem producenta, modelu, oznaczeri wedtug formularza, 
stanowiycego odpowiednio zatyczniki do SIWZ od nr 7.1 do nr 7.2. 
3) Szczegbtowe postanowienia dotyczyce wykonywania zobowiyzart odnoszycych sie do reklamacji i gwarancji zawarto we 
wzorze umowy, ktbra stanowi integralny czeSb niniejszej Specyfikacji istotnych warunkbw zambwienia. 

VI.4) Procedury odwotawcze 
Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze 

Urzyd Zambwieri Publicznych 
ul. Postepu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel.:+48 224587702 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 

Vl.4.2) Sktadanie odwolaii 
Doktadne informacje na temat terminbw sktadania odwotah: 1. Srodki ochrony prawnej okreSlone w dziale VI przystugujy 
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zambwienia 
oraz ponibst lub moze ponieSb szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajycego przepisbw niniejszej ustawy. 
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zambwieniu oraz Specyfikacji istotnych warunkbw zambwienia przystugujy 
rbwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktbrej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 

VI.4.3) Zrodto, gdzie mozna uzyskac informacje na temat sktadania odwotaii 
Urzyd Zambwieh Publicznych 
ul. Postepu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel.:+48 224587702 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia: 
30.10.2012 
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http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349868-2012:TEXT:PL:HTML 2012-11-05 


