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Zamówienie public... - 202994-2013

21/06/2013 S119 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
PL-Gdańsk: Aparatura rentgenowska
2013/S 119-202994
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Punkt kontaktowy: Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska
Osoba do kontaktów: Sprawy merytoryczne: dr inŜ. Marzena Kurpińska, dr inŜ.
Łukasz SkarŜyński, sprawy proceduralne: mgr Alina Kryczałło, Jolanta
Zielińska
80-233 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 583472419
E-mail: szp@wilis.pg.gda.pl
Faks: +48 583472413
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pg.gda.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pg.gda.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.dzp.pg.gda.pl
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: PowyŜszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) moŜna
uzyskać pod adresem: PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy
przesyłać na adres: PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia Publiczna
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
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:
Dostawa aparatury naukowo-badawczej słuŜącej do wykonywania
zaawansowanych badań materiałów budowlanych i betonu z uwzględnieniem
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przestrzennych pomiarów właściwości mechanicznych w skali makro i mikro na
potrzeby Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i
Środowiska, Laboratorium Technologii Betonu przy Katedrze Budownictwa i
InŜynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, budynek śelbet,
pomieszczenie nr 10.
Kod NUTS PL633
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, montaŜ, uruchomienie i serwis
gwarancyjny aparatury naukowo-badawczej słuŜącej do wykonywania
zaawansowanych badań materiałów budowlanych i betonu z uwzględnieniem
przestrzennych pomiarów właściwości mechanicznych w skali makro i mikro,
stanowiącej duŜą infrastrukturę badawczą oraz przeszkolenie pracowników
Zamawiającego w zakresie obsługi aparatury, na warunkach określonych w
SIWZ.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: Część A Urządzenie diagnostyczno-badawcze do przygotowania, przechowywania i
badań niszczących materiałów budowlanych i betonu , Część B - X-ray
Computed Tomography do dynamicznego przestrzennego obrazowania makroi mikro struktury wewnętrznej
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111000, 38540000, 38500000
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: tak
Oferty moŜna składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
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:
Podana w załączniku B dla poszczególnych części zamówienia
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 153 658,54 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
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Część A - Urządzenie diagnostyczno-badawcze do przygotowania,
przechowywania i badań niszczących materiałów budowlanych i betonu
1) Krótki opis
Urządzenie diagnostyczno-badawcze do przygotowania, przechowywania i
badań niszczących materiałów budowlanych i betonu - 1 szt., w skład którego
wchodzi:
1) Moduł wytrzymałościowy zapewniający prowadzanie badań próbek betonu i
materiałów budowlanych zgodnie z normą PN-EN 12390, PN-EN 772 – szt. 1
2) Moduł wytrzymałościowy zapewniający prowadzanie badań próbek
cementowych i innych materiałów budowlanych o niskiej wytrzymałości
zgodnie z normą PN-EN-196-1, PN-EN-1015; PN-EN-12390 na zginanie i
ściskanie – szt.1
3) Moduł wytrzymałościowy zapewniający prowadzenie badań próbek betonu i
innych materiałów budowlanych na zginanie zgodnie z normą PN-EN-12390,
PN-EN-1339 i PN-EN-1340 – szt. 1
4) Moduł sterowania przeznaczony do testów z kontrolą przyrostu siły i
przemieszczenia w czasie – szt. 1
5) Moduł wydruku danych pomiarowych - 1 szt.
6) Moduł mieszania automatycznego do próbek mieszanek cementowych i
zapraw zgodny z normą PN-EN-196-1, PN-EN-196-3, PN-EN-459-2,
PN-EN-413-2 – szt. 1
7) Moduł automatycznego oznaczania czasów wiązania próbek cementu
zgodny z normą PN-EN 196-3, PN-EN 13279 – szt. 1
8) Moduł wstrząsarki automatycznej do próbek cementowych i zapraw zgodny
z normą PN-EN 196-1 – szt. 1
9) Moduł przygotowania próbek betonu – szt. 1
10) Moduł zagęszczania próbek betonowych zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 12390-2 – szt. 1
11) Moduł przechowywania próbek betonowych zgodny z normą PN-EN 206-1
- szt. 1
12) Moduł przestrzennej radarowej diagnostyki wielkogabarytowych próbek –
szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000, 38500000
3) Wielkość lub zakres
Urządzenie diagnostyczno-badawcze do przygotowania, przechowywania i
badań niszczących materiałów budowlanych i betonu - 1 szt., w skład którego
wchodzi:
1) Moduł wytrzymałościowy zapewniający prowadzanie badań próbek betonu i
materiałów budowlanych zgodnie z normą PN-EN 12390, PN-EN 772 – szt. 1
2) Moduł wytrzymałościowy zapewniający prowadzanie badań próbek
cementowych i innych materiałów budowlanych o niskiej wytrzymałości
zgodnie z normą PN-EN-196-1, PN-EN-1015; PN-EN-12390 na zginanie i
ściskanie – szt.1
3) Moduł wytrzymałościowy zapewniający prowadzenie badań próbek betonu i
innych materiałów budowlanych na zginanie zgodnie z normą PN-EN-12390,
PN-EN-1339 i PN-EN-1340 – szt. 1
4) Moduł sterowania przeznaczony do testów z kontrolą przyrostu siły i
przemieszczenia w czasie – szt. 1
5) Moduł wydruku danych pomiarowych - 1 szt.
6) Moduł mieszania automatycznego do próbek mieszanek cementowych i
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zapraw zgodny z normą PN-EN-196-1, PN-EN-196-3, PN-EN-459-2,
PN-EN-413-2 – szt. 1
7) Moduł automatycznego oznaczania czasów wiązania próbek cementu
zgodny z normą PN-EN 196-3, PN-EN 13279 – szt. 1
8) Moduł wstrząsarki automatycznej do próbek cementowych i zapraw zgodny
z normą PN-EN 196-1 – szt. 1
9) Moduł przygotowania próbek betonu – szt. 1
10) Moduł zagęszczania próbek betonowych zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 12390-2 – szt. 1
11) Moduł przechowywania próbek betonowych zgodny z normą PN-EN 206-1
- szt. 1
12) Moduł przestrzennej radarowej diagnostyki wielkogabarytowych próbek –
szt. 1
Szacunkowa wartość bez VAT: 633 333,33 PLN
4) Informacje o róŜnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczoną
aparaturę w wymiarze co najmniej 24 m-cy.
Część nr: 2 Nazwa: Część B - X-ray Computed Tomography do dynamicznego
przestrzennego obrazowania makro- i mikro struktury wewnętrznej
1) Krótki opis
Część B
X-ray Computed Tomography do dynamicznego przestrzennego obrazowania
makro- i mikro struktury wewnętrznej, na który składa się:
1) Modułowy wysokorozdzielczy mikrotomograf komputerowy - 1 szt.
2) Moduł do badania mikrostruktury powierzchniowej materiałów -szt. 1
3) Jednostka sterująca PC - 1 szt.
4) Drukarka laserowa - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111000, 38540000, 38500000
3) Wielkość lub zakres
Część B
X-ray Computed Tomography do dynamicznego przestrzennego obrazowania
makro- i mikro struktury wewnętrznej, na który składa się:
1) Modułowy wysokorozdzielczy mikrotomograf komputerowy - 1 szt.
2) Moduł do badania mikrostruktury powierzchniowej materiałów -szt. 1
3) Jednostka sterująca PC - 1 szt.
4) Drukarka laserowa - 1 szt.
1) Modułowy wysokorozdzielczy mikrotomograf komputerowy - 1 szt.
2) Moduł do badania mikrostruktury powierzchniowej materiałów -szt. 1
3) Jednostka sterująca PC - 1 szt.
4) Drukarka laserowa - 1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 520 325,21 PLN
4) Informacje o róŜnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczoną
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aparaturę w wymiarze co najmniej 24 m-cy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1)15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy) – w przypadku gdy
Wykonawca ubiega się o zamówienie w części A – Urządzenie diagnostycznobadawcze do przygotowania, przechowywania i badań niszczących materiałów
budowlanych i betonu;
2) 70.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy) – w przypadku gdy
Wykonawca ubiega się o zamówienie w części B – X-ray Computed
Tomography do dynamicznego przestrzennego obrazowania makro- i mikro
struktury wewnętrznej
Wadium moŜe być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Termin i miejsce wniesienia wadium
1)Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę naleŜy wpłacić
na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 w
banku Millennium.
Zamawiający zaleca, aby dowód wniesienia wadium w pieniądzu zawierał w
rubryce „tytułem” zwrot: „Wadium w postępowaniu na dostawę aparatury
naukowo-badawczej, ZP 12/WILiŚ/2013, CRZP 247/002/D/13, część A*, B*.
3)Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W związku z
powyŜszym dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
4)W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niŜ w pieniądzu, wymagane
jest złoŜenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5)
ustawy Pzp.
Dokument powinien być sporządzony w języku polskim.
Oryginał dokumentu powinien być zdeponowany za pokwitowaniem w
Kwesturze Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12,
GG Skrzydło B, I piętro, pok. nr 10, w dniach od poniedziałku do piątku, w
godz. 9:00 do 13:00.
5)Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2)
– 5) ustawy Pzp. powinno wynikać jednoznacznie:
a)gwarantowanie wypłat naleŜności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i
na pierwsze Ŝądanie w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni kalendarzowych od
pierwszego Ŝądania Zamawiającego,
b)iŜ zatrzymanie wadium nastąpi w przypadku ziszczenia się chociaŜ jednej z
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od
daty składania ofert.
6)Zamawiający zaleca dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium tj.
odpowiednio:
1) kopii potwierdzenia dokonania przelewu
2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii złoŜonego w Kwesturze
PG dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
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odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III podrozdz. I ust. 1
pkt 1) do 4) SIWZ muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich
Wykonawców.
2) KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
musi odrębnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.
3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IV podrozdz. I ust. 2 i 3
SIWZ muszą być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę oddzielnie. Pozostałe
dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący
wszystkich Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie
do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w
szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
5.Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze
lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
6. Dokument pełnomocnictwa moŜe zostać złoŜony w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7.JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zaŜąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
8.Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań.
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
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1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w
niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;
W przypadku Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w części A Urządzenie diagnostyczno-badawcze do przygotowania, przechowywania i
badań niszczących materiałów budowlanych i betonu, warunek zostanie
spełniony, o ile Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał naleŜycie co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie aparatury naukowo-badawczej do badania materiałów
budowlanych i betonu o wartości brutto co najmniej 500.000,00 zł.
W przypadku Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w części B – X-ray
Computed Tomography do dynamicznego przestrzennego obrazowania makroi mikro struktury wewnętrznej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca
wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał naleŜycie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie
aparatury naukowo-badawczej do przestrzennego obrazowania makro- lub
mikro struktury wewnętrznej, kaŜde o wartości brutto co najmniej 500.000,00
zł.
Wykonawca, który udokumentuje wykonanie dostaw w walucie innej niŜ PLN
powinien dokonać przeliczenia wartości tych dostaw na PLN wg średniego
kursu NBP z dnia dokonania sprzedaŜy.
3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę oświadczenia.
4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
W przypadku Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w części A Urządzenie diagnostyczno-badawcze do przygotowania, przechowywania i
badań niszczących materiałów budowlanych i betonu, Zamawiający uzna
powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00 PLN
(słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100).
W przypadku Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w części B – X-ray
Computed Tomography do dynamicznego przestrzennego obrazowania makroi mikro struktury wewnętrznej, Zamawiający uzna powyŜszy warunek za
spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500.000,00 PLN (słownie
złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100).
W przypadku ubiegania się o zamówienie w części A i B przedmiotu
zamówienia Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli
Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 3.100.000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony sto
00/100).
5)wykaŜą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Inne podmioty:
1. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
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technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków.
2.Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz dokumenty, o których mowa
w Rozdziale IV podrozdz. I ust. 4 i 5 SIWZ.
Wymóg formy pisemnej zobowiązania będzie spełniony w przypadku złoŜenia
oryginału dokumentu zawierającego pod treścią oświadczenia podpis osoby je
składającej.
Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złoŜone w formie
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie
spełniają wymogu formy określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
3. Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych w przepisie art.
26 ust. 2b ustawy Pzp zasobów, gdy dotyczy wiedzy i doświadczenia, łączy się
z koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji zamówienia.
Uczestnictwo to moŜe mieć dowolną, dozwoloną prawem formę (np.
podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje).
Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu na podstawie złoŜonych wraz z ofertą oświadczeń i
dokumentów, według formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Niespełnienie chociaŜby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykaŜą
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wymagane oświadczenia i dokumenty:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w rozdziale III podrozdz. I ust. 1 pkt 1) do 4)
SIWZ naleŜy złoŜyć :
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie, sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5A lub 5B do SIWZ.
PowyŜszy wykaz powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku
udziału
w postępowaniu określonego w Rozdziale III podrozdz. I ust. 1 pkt 2) SIWZ.
Wykonawca, który udokumentuje wykonanie dostaw w walucie innej niŜ PLN
powinien dokonać przeliczenia wartości tych dostaw na PLN wg średniego
kursu NBP z dnia dokonania sprzedaŜy.
Dowodami, o których mowa powyŜej są:
a)poświadczenie;
b)oświadczenie wykonawcy, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa wyŜej;
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych do
dnia 20.02.2014r., w miejsce poświadczeń, o których mowa powyŜej,
Wykonawca moŜe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie
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dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
3)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdziale III podrozdz. I ust. 1 pkt 4) SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy złoŜyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
5)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3. JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i
11 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, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku gdy w miejscu
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zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń-zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Ŝąda przedstawienia dokumentu dotyczącego tych podmiotów w
zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonego w Rozdziale IV podrozdz. I
ust. 1 pkt 3 SIWZ oraz dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tych
podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określone
w Rozdziale IV podrozdz. I ust. 2 i 3 SIWZ.
Podmiot zagraniczny:
1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV
podrozdz. I ust. 2 pkt 2), 3), 4) i 6) SIWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV
podrozdz. I ust. 2 pkt 5) i 7) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złoŜone 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,
wystawionym w terminach określonych w ust. 1 i 2.
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4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
Informacja dotycząca warunków i dokumentów składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III podrozdz. I ust. 1
pkt 1) do 4) SIWZ muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich
Wykonawców.
2) KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
musi odrębnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.
3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IV podrozdz. I ust. 2 i 3
SIWZ muszą być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę oddzielnie. Pozostałe
dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący
wszystkich Wykonawców.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdziale III podrozdz. I ust. 1 pkt 4) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W przypadku
Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w części A - Urządzenie
diagnostyczno-badawcze do przygotowania, przechowywania i badań
niszczących materiałów budowlanych i betonu, Zamawiający uzna powyŜszy
warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00 PLN (słownie
złotych: sześćset tysięcy 00/100).
W przypadku Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w części B – X-ray
Computed Tomography do dynamicznego przestrzennego obrazowania makroi mikro struktury wewnętrznej, Zamawiający uzna powyŜszy warunek za
spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500.000,00 PLN (słownie
złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100).
W przypadku ubiegania się o zamówienie w części A i B przedmiotu
zamówienia Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli
Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 3.100.000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony sto
00/100).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie, sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5A lub 5B do SIWZ. PowyŜszy wykaz
powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w
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postępowaniu określonego w Rozdziale III podrozdz. I ust. 1 pkt 2) SIWZ.
Wykonawca, który udokumentuje wykonanie dostaw w walucie innej niŜ PLN
powinien dokonać przeliczenia wartości tych dostaw na PLN wg średniego
kursu NBP z dnia dokonania sprzedaŜy.
Dowodami, o których mowa powyŜej są:
a) poświadczenie;
b) oświadczenie wykonawcy, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa wyŜej;
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych do
dnia 20.02.2014r., w miejsce poświadczeń, o których mowa powyŜej,
Wykonawca moŜe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie
dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w części A Urządzenie diagnostyczno-badawcze do przygotowania, przechowywania i
badań niszczących materiałów budowlanych i betonu, warunek zostanie
spełniony, o ile Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał naleŜycie co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie aparatury naukowo-badawczej do badania materiałów
budowlanych i betonu o wartości brutto co najmniej 500.000,00 zł.
W przypadku Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w części B – X-ray
Computed Tomography do dynamicznego przestrzennego obrazowania makroi mikro struktury wewnętrznej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca
wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał naleŜycie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie
aparatury naukowo-badawczej do przestrzennego obrazowania makro- lub
mikro struktury wewnętrznej, kaŜde o wartości brutto co najmniej 500.000,00
zł.
Wykonawca, który udokumentuje wykonanie dostaw w walucie innej niŜ PLN
powinien dokonać przeliczenia wartości tych dostaw na PLN wg średniego
kursu NBP z dnia dokonania sprzedaŜy.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeŜonych
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
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
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IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniŜej
1. Cena oferty. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10
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:
ZP/247/002/D/13
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
30.7.2013 - 12:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których moŜna 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: 30.7.2013 - 12:15
Miejscowość:
Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, 80-233
Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, parter, pok.
011.
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upowaŜnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie Komisji Przetargowej:
przewodnicząca – mgr inŜ. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
sekretarz – mgr Alina Kryczałło
członek komisji – dr inŜ. Marzena Kurpińska
członek komisji – dr inŜ. Łukasz SkarŜyński
Przedstawiciele Wykonawców
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
1) Na podstawie art. 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający
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informuje, Ŝe w m-cach kwiecień, maj i czerwiec 2013r. prowadził dialog
techniczny, o którym mowa w art.31a ww. ustawy.
2)W celu wykazania, Ŝe oferowana aparatura spełnia wymagania określone w
SIWZ Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty „opis oferowanego
przedmiotu zamówienia” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A lub 4B do
SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i
innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
przysługują środki ochrony prawnej na warunkach i w zakresie przewidzianym
w Dziale VI tej ustawy.
Terminy na wniesienie odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŜeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.) albo w terminie 15 dni- jeŜeli zostały przesłane w inny
sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŜe 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.
3) Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w art. 182 ust. 1 i 2
ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4)JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
VI.4.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.6.2013
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