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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32591-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Elektryczność
2014/S 021-032591

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
Osoba do kontaktów: Magdalena Zajączek
60-509 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618410790
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Faks:  +48 618418823
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.powiat.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z
o.o.
ul. Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
POLSKA
Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32591-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@powiat.poznan.pl
www.bip.powiat.poznan.pl
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z podziałem na trzy cześci.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL418

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
1. Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z podziałem na trzy następujące
części:
1) Część nr 1 – Powiat Poznański;
2) Część nr 2 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa;
3) Część nr 3 – Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o.o.
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
1) realizował dostawy energii elektrycznej i świadczył usługi dystrybucji na zasadach określonych w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktach
wykonawczych,
2) posiadał zawartą umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla
obiektów Zamawiającego, którym jest ENEA Operator Sp. z o.o.,
3) posiadał ważną umowę uczestnika centralnego mechanizmu bilansowania handlowego w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne oraz posiadał umowę w tym zakresie z PSE Operator S.A.,
4) dostarczał energię elektryczną, która spełnia standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

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 można 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:
Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z podziałem na trzy następujące
części:
1) Część nr 1 – Powiat Poznański:
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a) energia elektryczna będzie dostarczana do 30 punktów odbioru zlokalizowanych w 14 jednostkach
organizacyjnych na terenie Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania;
b) szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie
4 625 000 kWh i będzie rozliczana w rozbiciu na taryfy:
– G11 – 750 000 kWh,
– G12 – 768 000 kWh, w tym w strefie:
- dziennej – 384 000 kWh,
- nocnej – 384 000 kWh,
– C11 – 802 000 kWh,
– C21 – 1 287 000 kWh,
– B21 – 1 018 000 kWh;
c) zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na wykonanie zadania, tj. do wartości 3 100 000,00 zł brutto.
2) Część nr 2 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
Dąbrowskiego Sp. z o.o.:
a) energia elektryczna będzie dostarczana do punktu odbioru zlokalizowanego w Puszczykowie;
b) szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie
w taryfie B23 – 3 141 000 kWh i będzie rozliczana w rozbiciu na strefy:
– szczyt przedpołudniowy – 725 000 kWh,
– szczyt popołudniowy – 390 000 kWh,
– pozostałe godziny – 2 026 000 kWh;
c) zamówienie będzie realizowane do wysokości łącznej ceny brutto zaproponowanej w złożonej ofercie przez
wybranego Wykonawcę.
3) Część nr 3 – Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o.o.:
a) energia elektryczna będzie dostarczana do punktu odbioru zlokalizowanego w Puszczykowie;
b) szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie
w taryfie B23 – 595 000 kWh i będzie rozliczana w rozbiciu na strefy:
– szczyt przedpołudniowy – 109 000 kWh,
– szczyt popołudniowy – 93 000 kWh,
– pozostałe godziny – 393 000 kWh;
c) zamówienie będzie realizowane do wysokości łącznej ceny brutto zaproponowanej w złożonej ofercie przez
wybranego Wykonawcę.

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: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Powiat Poznański
1) Krótki opis

Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do 30 punktów odbioru
zlokalizowanych w 14 jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

3) Wielkość lub zakres
1. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie
4 625 000 kWh i będzie rozliczana w rozbiciu na taryfy:
– G11 – 750 000 kWh,
– G12 – 768 000 kWh, w tym w strefie:
- dziennej – 384 000 kWh,
- nocnej – 384 000 kWh,
– C11 – 802 000 kWh,
– C21 – 1 287 000 kWh,
– B21 – 1 018 000 kWh.
2. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na wykonanie zadania, tj. do wartości 3 100 000,00 zł brutto.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Podmiotem zawierającym umowę z wybranym Wykonawcą będzie Powiat Poznański.

Część nr: 2
Nazwa: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.
1) Krótki opis

Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu odbioru zlokalizowanego
w Puszczykowie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

3) Wielkość lub zakres
1. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie
w taryfie B23 – 3 141 000 kWh i będzie rozliczana w rozbiciu na strefy:
– szczyt przedpołudniowy – 725 000 kWh,
– szczyt popołudniowy – 390 000 kWh,
– pozostałe godziny – 2 026 000 kWh.
2. Zamówienie będzie realizowane do wysokości łącznej ceny brutto zaproponowanej w złożonej ofercie przez
wybranego Wykonawcę.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Podmiotem zawierającym umowę z wybranym Wykonawcą będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.

Część nr: 3
Nazwa: Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z o.o.
1) Krótki opis

Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu odbioru zlokalizowanego
w Puszczykowie.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

3) Wielkość lub zakres
1. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie
w taryfie B23 – 595 000 kWh i będzie rozliczana w rozbiciu na strefy:
– szczyt przedpołudniowy – 109 000 kWh,
– szczyt popołudniowy – 93 000 kWh,
– pozostałe godziny – 393 000 kWh.
2. Zamówienie będzie realizowane do wysokości łącznej ceny brutto zaproponowanej w złożonej ofercie przez
wybranego Wykonawcę.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Podmiotem zawierającym umowę z wybranym Wykonawcą będzie Puszczykowo Real Estate Investment Sp. z
o.o.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących kwotach:
1) Część nr 1 – 75.000,00 PLN;
2) Część nr 2 – 37.000,00 PLN;
3) Część nr 3 – 8.000,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczenia za dostawę i usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego
zużycia energii wskazanej przez układy pomiarowo – rozliczeniowe oraz według stawek opłat wynikających ze
złożonej oferty.
2. Rozliczenia za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji prowadzone będą w jednomiesięcznym
okresie rozliczeniowym.
3. Dla wszystkich grup taryfowych odczyty i rozliczenia układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywane
będą z dokładnością do 1 kWh.
4. Faktury za dostarczoną energię elektryczną będą wystawiane oddzielnie dla poszczególnych punktów
odbioru, a obciążani nimi będą właściwi płatnicy.
5. Faktury będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich jest
zobowiązany złożyć oddzielnie dokumenty wymagane w Rozdziale III.2.1, ust. 3 i 4.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
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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: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24
ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca winien
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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;
4) 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 potwierdzenia, 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;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10–
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 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,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca
winien przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o braku przynależności do grupy
kapitałowej.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca winien do oferty załączyć:
1) oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
właściwym dla obiektów Zamawiającego, którym jest ENEA Operator Sp. z o.o.;
2) oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy uczestnika centralnego mechanizmu bilansowania handlowego w
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz o posiadaniu umowy w tym zakresie z PSE Operator S.A.
6. Ponadto Wykonawca winien przedłożyć:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, osobno do każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca
zamierza złożyć ofertę;
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum),
o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera
konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 oraz 10–11 ustawy, 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 oraz 10–11 ustawy, 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 się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) ust. 3 pkt 2–4 i 6 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem składania ofert;
b) ust. 3 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10–11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli 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. 3 pkt 2–6, zastępuje się je dokumentem
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zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone 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. Zapisy ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmioty te brały udział w realizacji
części zamówienia, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 3.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

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

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

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.272.00006.2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.3.2014 -
17:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.3.2014 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można 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
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Data: 11.3.2014 - 11:15
Miejscowość:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także 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 innych czynności niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
5. Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179–198g ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http:///www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.1.2014


