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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410418-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2017/S 199-410418

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
Osoba do kontaktów: Aleksandra Czyż, Katarzyna Grudzień
41-902 Bytom
Polska
Tel.:  +48 32/3880427
E-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl 
Faks:  +48 32/2822681
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.csrg.bytom.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
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: jednoska pomocnicza przemysłu węglowego

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 sprzętu medycznego. Zadanie 1. Dostawa defibrylatorów Zadanie 2. Dostawa respiratorów do
zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.) Zadanie 3. Dostawa przenośnych aparatów USG do
procedur ratowniczych (2 szt.) Zadanie 4. Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej do wozów bojowych
(5 szt.) Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetrów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt) Zadanie 6.
Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (10 szt. ) Zadanie 7. Dostawa
zestawów szyn usztywniających zabezpieczających urazy do wozów bojowych (5 szt.) Zadanie 8. Dostawa
zestawów do wkłuć doszpikowych do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.).

mailto:zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl
www.csrg.bytom.pl
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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: Bytom,
siedziba Zamawiającego lub miejsce przez niego wskazane.
Kod NUTS PL228

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
Dostawa sprzętu medycznego:
Zadanie 1. Dostawa defibrylatorów
Zadanie 2. Dostawa respiratorów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)
Zadanie 3. Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.)
Zadanie 4. Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej do wozów bojowych (5 szt.)
Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetrów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt)
Zadanie 6. Dostawa zestawów opatrunków hydrożelowych na oparzenia do wozów bojowych (10 szt. )
Zadanie 7. Dostawa zestawów szyn usztywniających zabezpieczających urazy do wozów bojowych (5 szt.)
Zadanie 8. Dostawa zestawów do wkłuć doszpikowych do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10
szt.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

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 wszystkich 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:
Wartość przekraczająca 209 000 EUR.

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
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa defibrylatorów
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1) Krótki opis
Dostawa defibrylatorów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa respiratorów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)
1) Krótki opis

Dostawa respiratorów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.)
1) Krótki opis

Dostawa przenośnych aparatów USG do procedur ratowniczych (2 szt.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej do wozów bojowych (5 szt.)
1) Krótki opis

Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej do wozów bojowych (5 szt.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetrów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10szt.)
1) Krótki opis
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Zadanie 5. Dostawa pulsoksymetrów do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10szt.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zestaw opatrunków hydrożelowych na oparzenia wozów bojowych (10 szt. )
1) Krótki opis

Zestaw opatrunków hydrożelowych na oparzenia wozów bojowych (10 szt. ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Dostawa zestawu szyn usztywniających zabezpieczających urazy do wozów bojowych (5 szt.)
1) Krótki opis

Dostawa zestawu szyn usztywniających zabezpieczających urazy do wozów bojowych (5 szt.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Dostawa zestawu do wkłuć doszpikowych do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.)
1) Krótki opis

Dostawa zestawu do wkłuć doszpikowych do zestawów przenośnych i wozów bojowych (10 szt.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
16.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
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dla Zadania 1. 10 000 PLN
dla Zadania 2. 5 000 PLN
dla Zadania 3. 10 000 PLN
dla Zadania 4. 5 000 PLN
dla Zadania 5. 2 000 PLN
dla Zadania 6. 2 000 PLN
dla Zadania 7. 500 PLN
dla Zadania 8. 500 PLN
16.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
16.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6
Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 16.3. lit. b) – e) musi wynikać bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
16.4.1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
16.4.2. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
16.5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy CSRG S.A., przy
czym dla uznania faktu prawidłowego wniesienia wadium przez Wykonawcę, powinno ono wpłynąć na konto
Zamawiającego (zostać na nim zaksięgowane) przed upływem terminu składania ofert.
16.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Getin
Noble Bank S.A. Oddział Bytom Nr konta 33 1560 1049 0000 9030 0004 9333. W postępowaniu terminem
składania ofert jest dzień i godzina wskazane
w pkt. 13 SIWZ. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na
rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
16.7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca może załączyć do oferty przelew, o którym
mowa w pkt 16.6. SIWZ. W takim przypadku stwierdzenie, czy wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przed
upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu
składania ofert), nastąpi na podstawie dokumentu banku, w którym zamawiający posiada rachunek bankowy, o
którym mowa w pkt 16.6. SIWZ.
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16.8. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium
w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może złożyć
wadium w postaci niepieniężnej jednocześnie z ofertą tylko wtedy gdy obie koperty (tj. jedną z ofertą i drugą
z wadium) umieści w kopercie na której zamieści szczegółową informację dotyczącą jej zawartości (tj. oferta
i wadium). Dokument wadium winien znajdować się w odrębnej kopercie oznakowanej w sposób niebudzący
wątpliwości co do jej zawartości tj. tak aby Zamawiający mógł otworzyć kopertę z przesyłką zawierającą kopertę
z ofertą oraz kopertę z dowodem wadium w taki sposób, by nie naruszyć koperty z ofertą. Przesyłka musi
być sporządzona tak, aby Zamawiający mógł się zapoznać z dokumentem wadium przed upływem terminu
składania ofert.
16.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów
średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
16.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 16.3. lit. b) – e)
i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
16.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,
o których mowa w pkt 16.3.lit. b) – e) jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium
zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z nazwą przetargu (Część A punkt 2 SIWZ) wraz z podaniem
numeru i nazwy zadania.
16.12. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o
których mowa w pkt 16.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Strony ustalają, że obowiązującą ceną za wykonanie przedmiotu umowy jest cena ryczałtowa.
Cena obejmuje wszystkie elementy realizacji przedmiotu umowy, określone w § 1 umowy.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury sporządzonej
na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu dostawy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

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: 1. Zamawiający nie określa
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień.
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia
w postępowaniu określonych w SIWZ, Część B, pkt. 3.1., Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, zostanie wezwany, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, do przedłożenia następujących oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
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Podstawy wykluczenia – obligatoryjne
1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowych
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organy,
Podstawy wykluczenia – fakultatywne
4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dowody, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolność technicznej lub zawodowej jeśli
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
dla Zadania 1. dwie dostawy defibrylatorów o wartości nie mniej niż 150 000 PLN brutto łącznie;
dla Zadania 2. dwie dostawy respiratorów o wartości nie mniej niż 150 000 PLN brutto łącznie
dla Zadania 3. dwie dostawy aparatów USG o wartości nie mniej niż 150 000 PLN brutto łącznie
dla Zadania 4. jedną dostawę urządzeń do kompresji klatki piersiowej o wartości nie mniej niż 150 000 PLN
brutto
dla Zadania 5. jedną dostawę pulsoksymetrów o wartości nie mniej niż 20 000 PLN brutto
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dla Zadania 6. jedną dostawę zestawów opatrunków hydrożelowych o wartości nie mniej niż 5 000 PLN
brutto
dla Zadania 7. jedną dostawę zestawów szyn usztywniających o wartości nie mniej niż 1 000 PLN brutto
dla Zadania 8. jedną dostawę zestawów wkłuć doszpikowych o wartości nie mniej niż 3 000 PLN brutto.

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Ocena techniczna. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
2/1A/17

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
20.11.2017 - 09:00

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
Data: 20.11.2017
Miejscowość:
Bytom, ul. Chorzowska 25
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.10.2017


