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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Dyrektywa 2014/24/UE 

 
 
 
PYTANIA WSTĘPNE 

Rodzaj procedury 

 
 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

I.1) Nazwa i adresy 

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int

Procedura otwarta

Procedura ograniczona

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne

Oficjalna nazwa:

Gmina Sierakowice

Krajowy numer identyfikacyjny:

-

Adres pocztowy:

Lęborska 30

Miejscowość:

Sierakowice

Kod pocztowy:

83-340

Państwo:

PL

Osoba do kontaktów:

Tomasz Maszke

Tel.:

+58 6819509

E-mail:

maszke.tomasz@sierakowice.pl

Faks:

-

Kod NUTS PL63
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I.2) Wspólne zamówienie 

I.3) Komunikacja 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej 

I.5) Główny przedmiot działalności 

Adresy internetowe:

Glówny adres:

www.sierakowice.pl

Adres profilu nabywcy:

-

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówien

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

-

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie

pod adresem:

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod

adresem:

https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod:

adresem podanym powyżej

następującym adresem:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:

drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej -

https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl

na adres podany powyżej

na następujący adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod

adresem https://gminasierakowice.ezamawiajacy.pl

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inny rodzaj: -
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I.1) Nazwa i adresy 

 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT 

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inna działalność: -

Oficjalna nazwa:

Gmina Sierakowice

Krajowy numer identyfikacyjny:

-

Adres pocztowy:

ul. Lęborska 30

Miejscowość:

Sierakowice

Kod pocztowy:

83-340

Państwo:

PL

Osoba do kontaktów:

Tomasz Maszke

Tel.:

-

E-mail:

maszke.tomasz@sierakowice.pl

Faks:

-

Kod NUTS PL63

Adresy internetowe:

Glówny adres:

www.sierakowice.pl

Adres profilu nabywcy:

-
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1) Nazwa:

Nazwa:

Modernizacja instalacji c.w.u. budynków mieszkalnych oraz budynków uzytecznosci publicznej poprzez

dostawe i montaz instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepla wraz z budowa oswietlenia ulicznego

Numer referencyjny:

SUE.271.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV

09332000

Uzupełniający kod CPV

[]

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu pn. „OZE dla Kaszub –

wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”

(umowa o dofinansowanie RPPM.10.03.01-22-0053/16-00 z dn. 03.10.2018 r.). W ramach zamówienia

przewiduje się montaż 3 różnych źródeł/instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. W

ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się:

a) dostawę i montaż 522 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o

łącznej mocy 2 608,17 kW.

b) dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody

użytkowej w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, o łącznej mocy 669,90 kW.

c) budowę oświetlenia ulicznego wykorzystującego technologię fotowoltaiczną – 11 szt. w Gminie

Sierakowice (lampy solarne i hybrydowe ) oraz 40 szt. w Gminie Kartuzy (lampy hybrydowe) o łącznej

mocy PV: 13,77 kW.

d) pozostałe komplementarne urządzenia peryferyjne.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: - Waluta: -

II.1.6) Informacje o częściach
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II.2) Opis 

To zamówienie podzielone jest na części Tak Nie

Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części tylko jednej części maksymalnej

liczby części -

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi -

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części

-

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV

09331100

31520000

45300000

45311200

45316110

45331000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL63

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie na terenie 3 gmin powiatu kartuskiego

(Województwo Pomorskie) tzn. Gminy Sierakowice, Sulęczyno i Kartuzy.

II.2.4) Opis zamówienia
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu pn. „OZE dla Kaszub –

wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”

(umowa o dofinansowanie RPPM.10.03.01-22-0053/16-00 z dn. 03.10.2018 r.). W ramach zamówienia

przewiduje się montaż 3 różnych źródeł/instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wykorzystywana będzie energia słoneczna (w technologii solarnej i fotowoltaicznej), a także ciepło

powietrza.

2. W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się dostawę i montaż 522 instalacji kolektorów

słonecznych na budynkach prywatnych i publicznych, o łącznej mocy 2 608,17kW. Planowana wielkość

instalacji solarnych została przedstawiona w tabeli poniżej:

Ilość kolektorów w instalacji [szt.] Ilość zestawów [szt.]

2 91

3 260

4 123

5 39

6 7

21 2

Razem 522

3. Ponadto przewiduje się dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda do

przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w 273 w budynkach prywatnych i publicznych, o łącznej

mocy 669,90 kW.

Rodzaj powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda do c.w.u.

Ilość zestawów [szt.] Minimalna moc grzewcza [kW/szt.]

z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 232 2,3

dostawiana do zasobników pionowych c.w.u. 38 2,5

dostawiana do zasobników pionowych c.w.u. 3 13

Razem 273

4.Zamówienie zakłada również budowę oświetlenia ulicznego wykorzystującego technologię

fotowoltaiczną – 11 szt. w Gminie Sierakowice (lampy solarne i hybrydowe) oraz 40 szt. w Gminie

Kartuzy (lampy hybrydowe) o łącznej mocy PV: 13,77 kW. Parametry oczekiwanego oświetlenia

ulicznego:

a) moc turbiny wiatrowej - min. 100 W,

b) moc paneli fotowoltaicznych nie mniej niż 270 W dla jednej lampy,

c) lampa - min. 20 W,

d) wysokość masztu - max. 10 m,

e) żywotność oświetlenia - ok. 30 000 h.

5. W opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 2 i 3 SIWZ zostały zawarte dwa budynki:

Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach (zainstalowane zostaną kolektory słoneczne o

łącznej mocy ok. 31,61 kW) oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kubusia Puchatka 6 i 8 w Sierakowicach

(zainstalowane zostaną kolektory słoneczne o łącznej mocy ok. 31,61 kW). Zamawiający wymaga, aby

dla tych obiektów przed przystąpieniem do dostawy i montażu instalacji opracować dokumentację

projektową i przedłożyć ją zamawiającemu celem jej akceptacji.

6. Projekt przewiduje łącznie dostawę i montaż instalacji solarnych i powietrznych pomp ciepła do

przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach prywatnych w trzech gminach Sierakowice (558

szt. instalacji), Kartuzy (110 szt. instalacji) i Sulęczyno (125 szt. instalacji).

7. Zamawiający ponadto wymaga, aby ok. 10 % instalacji (solarnych oraz powietrznych pomp ciepła do

c.w.u.) było objętych zdalnym monitoringiem pracy automatyki zainstalowanych urządzeń.
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8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi załączniki

nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w

dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: - Waluta: -

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:

Okres w dniach:

- (od udzielenia zamówienia)

Początek: - Koniec 2019-10-31

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu Tak Nie

Opis wznowień:

-

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Tak Nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje

Tak Nie

Opis opcji:

W związku z możliwością rezygnacji części Beneficjentów bezpośrednich (użytkowników instalacji) z

udziału w projekcie „OZE dla Kaszub – wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w

Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” zamawiający zastrzega możliwość niewykonania całości

przedmiotu zamówienia lub zmian przedmiotu zamówienia.. W związku z powyższym Wykonawca

powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia możliwości nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu

niniejszego zamówienia lub zmian przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i

TECHNICZNYM 

III.1) Warunki udziału 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPPM.10.03.01-22/0053/16-

00). Oś priorytetowa: 10 Energia. Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii. Poddziałanie: 10.03.01.

Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowanego w Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe

brak.

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do

rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

-

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Modernizacja instalacji c.w.u. budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poprzez

dostawę i montaż instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła wraz z budową oświetlenia ulicznego

solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w

wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna

ubezpieczenia powinna wynosić minimum 7 000 000,00 zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. dla pkt. 1: Posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł lub posiada zdolność

kredytową w wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł.

2. dla pkt 2: Suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna wynosić minimum 7 000 000,00 zł.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Modernizacja instalacji c.w.u. budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poprzez

dostawę i montaż instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła wraz z budową oświetlenia ulicznego

solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował:

- co najmniej jedną dostawę odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na

dostawie i montażu 400 instalacji solarnych o wartości min. 4 000 000,00 zł (nie dopuszcza się

sumowanie mniejszych, cząstkowych dostaw objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie,

- co najmniej jedną dostawę odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na

dostawie i montażu 200 powietrznych pomp ciepła do c.w.u. o wartości min. 2 000 000,00 zł (nie

dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych dostaw objętych odrębnymi umowami lub

zleceniami) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

- co najmniej jedną dostawę odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na

dostawie i montażu 40 oświetlenia ulicznego solarnego i/lub hybrydowego wartości min. 300 000,0 zł

(nie dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych dostaw objętych odrębnymi umowami lub

zleceniami) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:

1) Dziesięć trójosobowych brygad instalatorów z tym, że w skład każdej z brygady musi wchodzić co

najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji

kolektorów słonecznych lub powietrznych pomp ciepła do c.w.u, wydane przez producenta

montowanych kolektorów słonecznych/ powietrznych pomp ciepła lub jego autoryzowanego

przedstawiciela albo będącym przedstawicielem producenta kolektorów słonecznych/powietrznych pomp

ciepła lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu

instalacji kolektorów słonecznych/powietrznych pomp ciepła, wydany przez producenta montowanych

kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

2) Koordynatora dostawy instalacji solarnych i oświetlenia ulicznego spełniającego co najmniej jedno z

wymagań określonych w ppkt. a), b), c) oraz spełniającego wymaganie określone w ppkt. d):

a) posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych,

wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego

przedstawiciela,

b) jest przedstawicielem producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego

certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych,

wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego

przedstawiciela,

c) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji

i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

(Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) d) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy

odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na dostawie i montażu min. 400

instalacji solarnych o wartości min. 4 000 000,00 mln zł.
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3) Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepła do c.w.u. posiadający certyfikat Europejskiego

Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) oraz posiada doświadczenie w

realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej zakresem przedmiotowi

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. dla pkt A.1. tj. polegającą na dostawie i montażu 400 instalacji solarnych o wartości min. 4 000 000,00

zł (nie dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych dostaw objętych odrębnymi umowami lub

zleceniami) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

2. dla pkt. A.2. tj. polegającą na dostawie i montażu 200 powietrznych pomp ciepła do c.w.u. o wartości

min. 2 000 000,00 zł (nie dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych dostaw objętych

odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. dla pkt. A.3. tj. polegającą na dostawie i montażu 40 latarni oświetlenia ulicznego solarnego i/lub

hybrydowego wartości min. 300 000,00 zł (nie dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych

dostaw objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

4. dla pkt B.1. z tym, że w skład każdej z brygady musi wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca

certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych lub powietrznych

pomp ciepła do c.w.u, wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych/ powietrznych

pomp ciepła lub jego autoryzowanego przedstawiciela albo będącym przedstawicielem producenta

kolektorów słonecznych/powietrznych pomp ciepła lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo

autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych/powietrznych pomp ciepła,

wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego

przedstawiciela;

5. dla pkt B.2. spełniającą co najmniej jedno z wymagań określonych w ppkt. a), b), c) poniżej oraz

spełniającego wymaganie określone w ppkt. d) poniżej:

a) posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych,

wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego

przedstawiciela,

b) jest przedstawicielem producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego

certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych,

wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego

przedstawiciela,

c) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji

i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

(Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

d) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy

odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na dostawie i montażu min. 400

instalacji solarnych o wartości min. 4 000 000,00 mln zł.

6. dla pkt B.3. posiadająca certyfikat Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp

Ciepła (EUCERT) oraz posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej

zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na dostawie i montażu min. 200 powietrznych pomp

ciepła do c.w.u. o wartości min. 2 000 000,00 zł
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia 

 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) Opis 

IV.2) Informacje administracyjne 

7. dla pkt B.4, B.5 i B.6. oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania

uprawnień budowlanych).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym

celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do

wykonania zamówienia

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

-

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej

-

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych Tak Nie
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SEKCJA VI:INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 

VI.3) Informacje dodatkowe 

VI.4) Procedury odwoławcze 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S -

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 2019-04-01

Czas lokalny: 11:50

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału PL

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 2019-05-30

Okres w miesiącach -

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 2019-04-01

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 01.04.2019 r. o

godz. 12:00.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia

-

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się Tak Nie

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń -

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

-

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA 

Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami

odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający. 

Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-676

Państwo:

PL

Tel.:

+48 224587801

E-mail:

odwolania@uzp.gov.pl

Faks:

+48 224587803

Adres internetowy:

www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

-

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2019-02-21


