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Ogfoszenie 0 zamowieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiaiClca

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarzqd Dr6g Powiatowych we Wlodawie
ul. Lubelska 60
Osoba do kontakt6w: 8lawomir Poniewozik
22-200 Wlodawa
POL8KA
Tel.: +48 825726461
E-mail: zdp.wlodawa@wp.pl
Faks:+48825725513
Adresy internetowe:
Og61nyadres instytucji zamawiajqcej: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
Wi~cej informacji mozna uzyskac pod adresem: POwyZszy(-e)punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczqce
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupow)
mozna uzyskac pod adresem: POwyZszy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu nalezy
przesyfac na adres: POwyZszy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)

1.2) Rodzaj instytucji zamawiajqcej
Inna:Jednostka organizacyjna samorzqdu terytorialnego

1.3) Gfowny przedmiot lub przedmioty dziafalnosci
Inny:Zarzqdzanie drogami powiatowymi

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

Sekcja II: przedmiot zamowienia

11.1)Opis
11.1.1)Nazwa nadana zamowieniu przez instytucj~ zamawiajqcq:

Zakup i dostawa pojazd6w i sprz~tu w ramach projektu pn.: Poprawa
bezpieczenstwa os6b korzystajqcych z sieci komunikacyjnej pogranicza
Polski, Bialorusi i Ukrainywdrazanego w ramach Progrmu Wsp6lpracy
Transgranicznej Polska - Bialorus - Ukraina 2007-2013.

mailto:zdp.wlodawa@wp.pl
http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl


11.1.2)Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub swiadczenia uslug
Dostawy
Kupno
Gt6wne miejsce lub lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub swiadczenia ustug: Polska, Wtodawa.
Kod NUTS PL312

11.1.3)Informacje na temat zamowienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupow (DSZ)
Ogtoszenie dotyczy zam6wienia publicznego

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

przedmiotem zam6wienia jest dostawa pojazd6w i sprz~tu w ramach projektu
pn.: Poprawa bezpieczenstwa os6b korzystajqcych z sieci komunikacyjnej
pogranicza Polski, Biatorusi i Ukrainy realizowanego w ramach Programu
Wsp6tpracyTransgranicznej Polska - Biatorus - Ukraina 2007-2013.
W sktad zam6wienia wchodzq:
ladanie nr 1 - lakup samochodu wywrotki;
Zadanie nr 2 - Zakup koparko - tadowarki;
Zadanie nr 3 - Zakup scinarki do poboczy;
Zadanie nr 4 - Zakup samochodu osobowo - dostawczego;
Zadanie nr 5 - Zakup r~baka do gat~zi;
ladanie nr 6 - lakup piaskarki;
Zadanie nr 7 - Zakup ptug6w odsniemych;
ladanie nr 8 - lakup ptuga wirnikowego;
Zadanie nr 9 - zakup kosiarki samojezdnej do trawnik6w;
Zadanie nr 10 - Zakup zag~szczarki wibracyjnej.

11.1.6)Wspolny Slownik zamowien (CPV)
34920000,34142300,43260000,34136100,43312200,34144440,
43313100,43313200,16311000,43315000

11.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rzqdowych
(GPA)
Zam6wienie jest obj~te Porozumieniem w sprawie zam6wien rzqdowych
(GPA): nie

11.1.8)Cz~sci
To zam6wienie podzielone jest na cz~sci: tak
Oferty moma sktada6 w odniesieniu do jednej lub wi~cej cz~sci

11.1.9)Informacje 0 ofertach wariantowych
Dopuszcza si~ sktadanie ofert wariantowych: nie

11.2)Wielkosc lub zakres zamowienia
11.2.1)Calkowita wielkosc lub zakres:

Zakres zam6wienia:
ladanie nr 1 - lakup samochodu wywrotki - 1 sztuka;
Zadanie nr 2 - Zakup koparko - tadowarki - 1 sztuka;
Zadanie nr 3 - Zakup scinarki do poboczy - 1 sztuka;
Zadanie nr 4 - Zakup samochodu osobowo - dostawczego - 1 sztuka;
Zadanie nr 5 - Zakup r~baka do gat~zi - 1 sztuka;
ladanie nr 6 - lakup piaskarki - 1 sztuka;



Zadanie nr 7 - Zakup ptug6w odsnieznych - 5 sztuk;
Zadanie nr 8 - Zakup pruga wirnikowego - 1 sztuka;
Zadanie nr 9 - zakup kosiarki samojezdnej do trawnik6w - 1 sztuka;
Zadanie nr 10 - Zakup zag~szczarki wibracyjnej - 1 sztuka.
Szacunkowa wartosc bez VAT: 239 611,73 EUR

11.2.2) Informacje 0 opcjach
Opcje: nie

11.2.3) Informacje 0 wznowieniach
Jest to zam6wienie podlegajqce wznowieniu: nie

11.3)Czas trwania zamowienia lub termin realizacji
Rozpocz~cie 20.12.2013. Zakonczenie 15.4.2014

Informacje 0 cZQsciach zamowienia

Cz~sc nr: 1 Nazwa: Zakup samochodu wywrotki
1) Krotki opis

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci~zarowego 0 tadownosci 11T z
samowytadowczq skrzyniq tadunkowq.

2) Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
34142300

3) Wielkosc lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartosc bezVAT: 51 595,97 EUR

4) Informacje 0 roznych datach dotyCZClcychczasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zamowienia
Rozpocz~cie 20.12.2013. Zakonczenie 15.4.2014

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zamowienia

Cz~sc nr: 2 Nazwa: Zakup koparko - tadowarki
1) Krotki opis

Dostawa fabrycznie nowej koparko - tadowarki.
2) Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

43260000
3) Wielkosc lub zakres

1 sztuka.
Szacunkowa wartosc bezVAT: 51 595,97 EUR

4) Informacje 0 roznych datach dotyCZClcychczasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zamowienia
Okres w miesiqcach: 2 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zamowienia

Cz~sc nr: 3 Nazwa: lakup scinarki do poboczy
1) Krotki opis

Dostawa fabrycznie nowej scinarki poboczy do ciqgnika Zamawiajqcego.
2) Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

34920000
3) Wielkosc lub zakres

1 sztuka.



Szacunkowa wartosc bezVAT: 50 770,44 EUR

4) Informacje 0 r6znych datach dotycz'lcych czasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zam6wienia
w dniach: 30 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zamowienia

Cz~sc nr: 4 Nazwa: Zakup samochodu osobowo - dostawczego

1) Krotki opis
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego 0

Dopuszczalnej Masie Catkowitej ponizej 3,5T z podw6jnq kabinq i
samowytadowczq skrzyniq tadunkowq.

2) Wspolny Siownik zamowien (CPV)
34136100

3) Wielkosc lub zakres
1 sztuka.
Szacunkowa wartosc bezVAT: 20 638,39 EUR

4) Informacje 0 r6znych datach dotycz'lcych czasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zam6wienia
Okres w miesiqcach: 3 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zam6wienia

Cz~sc nr: 5 Nazwa: Zakup r~baka do gat~zi

1) Kr6tki opis
Dostawa fabrycznie nowego r~baka tarczowego stUZqcego do rozdrabniania
gat~zi i drzew 0 srednicy do 250 mm.

2) Wspolny Siownik zamowien (CPV)
43312200

3) Wielkosc lub zakres
1 sztuka.
Szacunkowa wartosc bezVAT: 18574,55 EUR

4) Informacje 0 r6znych datach dotycz'lcych czasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zamowienia
w dniach: 30 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zamowienia

Cz~sc nr: 6 Nazwa: Zakup piaskarki

1) Krotki opis
Dostawa fabrycznie nowej piaskarki do posypywania nawierzchni dr6g.

2) Wspolny Siownik zamowien (CPV)
34144440

3) Wielkosc lub zakres
1 szuka.
Szacunkowa wartosc bez VAT: 6 191 ,52 EUR

4) Informacje 0 roznych datach dotycz'lcych czasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zam6wienia
w dniach: 60 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zam6wienia



Cz~sc nr: 7 Nazwa: Zakup ptug6w odsnieznych

1) Krotki opis
Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych ptug6w odsnieznych jednostronnych
lemieszowych.

2) Wspolny Slownik zamowien (CPV)
43313100

3) Wielkosc lub zakres
5 sztuk.
Szacunkowa wartosc bez VAT: 25 798,01 EUR

4) Informacje 0 roznych datach dotyCZClcych czasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zamowienia
w dniach: 30 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zamowienia

Cz~sc nr: 8 Nazwa: Zakup ptuga wirnikowego

1) Krotki opis
Dostawa fabrycznie nowego ptuga wirnikowego do ciqgnika rolniczego.

2) Wspolny Slownik zamowien (CPV)
43313200

3) Wielkosc lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartosc bezVAT: 10319,19 EUR

4) Informacje 0 roznych datach dotyCZClcych czasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zamowienia
w dniach: 30 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zamowienia

Cz~sc nr: 9 Nazwa: Zakup kosiarki samojezdnej do trawnik6w

1) Krotki opis
Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej do trawnik6w (mini traktorek).

2) Wspolny Slownik zamowien (CPV)
16311000

3) Wielkosc lub zakres
1 sztuka.
Szacunkowa wartosc bezVAT: 2063,84 EUR

4) Informacje 0 roznych datach dotyCZClcychczasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zamowienia
w dniach: 30 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zamowienia

Cz~sc nr: 10 Nazwa: zakup zag~szczarki wibracyjnej

1) Krotki opis
Dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej zag~szczarki wibracyjnej.

2) Wspolny Slownik zamowien (CPV)
43315000

3) Wielkosc lub zakres
1 sztuka.



Szacunkowa wartose bezVAT: 2 063,84 EUR

4) Informacje 0 r6znych datach dotyCZClcychczasu trwania lub
rozpocz~cia/realizacji zam6wienia
w dniach: 30 (od udzielenia zam6wienia)

5) Informacje dodatkowe na temat cz~sci zam6wienia

Sekcja III: Informacje 0 charakterze prawnym. ekonomicznym. finansowym i
technicznym

11I.1)Warunki dotyczClce zam6wienia
11I.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Kazdy oferent przyst~pujqcy do przetargu obowiqzany jest wniese wadium w
wysokosci:
1) Zadanie 1 - 5000,00 PLN
2) ladanie 2 - 5000,00 PLN
3) Zadanie 3 - 5000,00 PLN
4) ladanie 4 - 2000,00 PLN
5) Zadanie 5 -1800,00 PLN
6) Zadanie 6 - 600,00 PLN
7) ladanie 7 - 2600,00 PLN
8) Zadanie 8 - 1000,00 PLN
9) ladanie 9 - 200,00 PLN
10) Zadanie 10 - 200,00 PLN

11I.1.2) Gt6wne warunki finansowe i uzgodnienia ptatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepis6w je regulujClcych:
Ptatnosci b~dq dokonywane w PLN zgodnie z warunkami umowy.

11I.1.3) Forma prawna, jakClmusi PrzyjClcgrupa wykonawc6w, kt6rej zostanie
udzielone zam6wienie:
Dopuszcza si~ moZliwose zlozenia oferty wsp61nej przez dw6ch lub wi~cej
Wykonawc6w w rozumieniu art. 23 Ustawy - Prawo zam6wien publicznych; w
przypadku zlozenia ofertywsp61nej kazdyzWykonawc6w musi oddzielnie
udokumentowae brak podstaw do wykluczenia z post~powania 0 udzielenie
zam6wienia w okolicznosciach okreslonych wart. 24 ust. 1 Ustawy.
Wymagania okreslone wart. 22 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 Ustawy Wykonawcy mogq
spemie wsp6lnie; Wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy si~ 0 udzielenie
zam6wienia ustanawiajq petnomocnika do reprezentowania ich w
post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego.

11I.1.4) Inne szczeg61ne warunki
Wykonanie zam6wienia podlega szczeg61nym warunkom: nie

111.2)Warunki udziatu
11I.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawc6w, w tym wymogi zwiClzane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spemiania wymog6w:
W post~powaniu mogq brae udziat Wykonawcy nie podlegajqcy wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spetniajqcy warunki 0 kt6rych mowa w
artykule 22 ust. 1 ustawy Pzp i okreslone w sekcji 111.2.1,111.2.3ogtoszenia.
1. W celu potwierdzenia spemienia warunk6w udziatu w post~powaniu
Wykonawca zatqczy do oferty oswiadczenie potwierdzajqce spetnienie
warunk6w udziatu w post~powaniu.



2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post~powania 0

udzielenie zam6wienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca
zobowiqzany jest z}oiyc wraz z ofertq nizej WYmienione oswiadczenia i
dokumenty:
1) oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia, na zatqczonym formularzu-
Zatqcznik Nr 6.
2) oswiadczenie 0 przynaleznosci do grupy kapitatowej, na zatqczonym
formularzu - Zatqcznik Nr 7.
3) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0

dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr~bne przepisy WYmagajq wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed
uptywem terminu sktadania ofert;
4) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urz~du skarbowego
potwierdzajqcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatk6w, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz}ozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed
uptywem terminu sktadania ofert;
5) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajqce, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz}ozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania
ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
wart. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed
uptywem terminu sktadania ofert;
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
wart. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed
uptywem terminu sktadania ofert
3. Inne dokumenty:
1) Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych
go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest
udowodnic Zamawiajqcemu, iz b~dzie dysponowat zasobami niezb~dnymi do
realizacji zam6wienia, w szczeg61nosci przedstawiajqc w tym celu pisemne
zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb~dnych
zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia.
2) Pemomocnictwa do reprezentowania w post~powaniu i podpisania umowy
(w przypadku wsp61nego ubiegania si~ Wykonawc6w 0 zam6wienie).
3) Zaakceptowany (podpisany) wz6r umowy - Zatqcznik Nr 9.
4) Dow6d wniesienia wadium.
4. Jezeli Wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada dokumenty wystawione w kraju, w
kt6rym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania potwierdzajqce odpowiednio,
ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,



b) nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleg~ch ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si~ 0 zam6wienie,
5. Dokumenty i oswiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawc6w warunk6w udziaru w post~powaniu, nalez.y ztoz.yew oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnose z oryginatem przez Wykonawc~. W
przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia
kopie dokument6w Sq poswiadczane za zgodnose z oryginatem przez
Wykonawc6w, kt6rych one dotyczq lub przez upowaznionego przez
Wykonawc6w petnomocnika.
6. Poswiadczenie za zgodnose z oryginatem powinno bye sporzqdzone w
spos6b umoZliwiajqcy identyfikacj~ podpisu (np. wraz z imiennq pieczqtkq).
Zamawiajqcy zaz.qda przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentu wytqcznie wtedy, gdy ziozona kopia dokumentu b~dzie
nieczytelna lub b~dzie budzita wqtpliwosci, co do jej prawdziwosci.
7. Dokumenty sporzqdzone w j~zyku obcYm Sq sktadane wraz z Uumaczeniem
na j~zyk polski sporzqdzonYm przez Uumacza przysi~gtego.
Ocena spemienia przez Wykonawc~ warunk6w udziatu w post~powaniu
odbywae si~ b~dzie na podstawie przedtozonych przez Wykonawc~
dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spetnianie warunk6w udziatu w
post~powaniu wedtug form~ "spetnia"f'nie spetnia" okreslony warunek.

11I.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa
11I.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spemiania wymog6w:
W celu wykazania spetnienia przez Wykonawc~ warunk6w okreslonych wart.
22 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Wykonawca wraz z ofertq sktada Wykaz wykonanych
dostaw - Zatqcznik Nr 5.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standard6w:
Na potwierdzenie spetniania warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia
Wykonawca winien wykazae, ze w okresie 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy - w tym
okresie, wykonat co najmniej 3 dostawy rodzajowo podobne do przedmiotu
zam6wienia (dla kazdego zadania oddzielnie). Do wykazu nalez.yzatqczye
referencje lub inny dokument potwierdzajqcy naleZyte wykonanie. Dokument
powinien zawierae, co najmniej nazw~ podmiotu na rzecz kt6rego zam6wienie
zostato wykonane, okreslenie przedmiotu dostawy, wartose, dat~ dostawy,
stwierdzenie ze zam6wienie zostato wykonane nalez.ycie.

111.2.4)Informacje 0 zam6wieniach zastrzezonych
11I.3)Specyficzne warunki dotyczqce zam6wien na uslugi

11I.3.1) Informacje dotyczqce okreslonego zawodu
11I.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie uslugi

Sekcja IV: Procedura

1V.1) Rodzaj procedury
1V.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

1\1.1.2) Ograniczenie liczby wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do
ted.europa.euludl?uri= TED :NOTIC E:354835-2013:TEXT:PL:HTM L&tabld= 1



skladania ofert lub do udzialu
1V.1.3) Zmniejszenie Iiczby wykonawc6w podczas negocjacji lub dialogu
1V.2) Kryteria udzielenia zam6wienia

1V.2.1) Kryteria udzielenia zam6wienia
Najnizsza cena

1V.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana b~dzie aukcja elektroniczna: nie

1V.3) Informacje administracyjne
1V.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj~ zamawiajqcq:

P.371.1.2013

1V.3.2) Poprzednie publikacje dotyczqce tego samego zam6wienia
. nie

1V.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokument6w dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odptatne: nie

1V.3.4) Termin skladania ofert lub wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w
post~powaniu
2.12.2013 -10:30

1V.3.5) Data wyslania zaproszen do skladania ofert lub do udzialu
zakwalifikowanym kandydatom

1V.3.6) J~zyki, w kt6rych moi:na sporzqdzac oferty lub wnioski 0

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu
polski.

1V.3.7) Minimalny okres, w kt6rym oferent b~dzie zwiqzany ofertq
w dniach: 60 (od ustalonej daty sktadania ofert)

1V.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.12.2013 -10:45
Miejscowos6:
22-200 Wtodawa, ul. Lubelska 60.
Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie

Sekcia VI: Informacje uzupelniaiCl,ce

VI.1) Informacje 0 powtarzajqcym si~ charakterze zam6wienia
Jest to zam6wienie 0 charakterze powtarzajqcym si~: nie

VI.2) Informacje 0 funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodk6w Unii
Europejskiej: tak
Poda6 odniesienie do projektu (projekt6w) i/lub programu (program6w):
Zam6wienie jest przewidziane do wsp6ffinansowania w ramach Programu
Wsp6tpracy Transg rani cznej Polska - Biatorus - Ukraina 2007-2013. Os
Priorytetowa 1- Wzrost konkurencyjnosci obszaru przygranicznego, Dziatanie
1.3 - Poprawa dost~pnosci regionu.

VI.3) Informacje dodatkowe
Zasada kraju pochodzenia
Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze srodk6w Europejskiego
Instrumentu Sqsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Wsp6tpracy



Transgranicznej Polska - Biatorus - Ukraina 2007-2013, wszelkie materia~ i
zasoby, kt6re majq bye wykorzystywane do realizacji zam6wienia powinny
pochodzie z kraj6w Unii Europejskiej lub z kraj6w wymienionych w
Rozporzqdzeniu (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 pazdziernika 2006r. okreslajqce przepisy og61new sprawie ustanowienia
Europejskiego InstrumentuSqsiedztwa i Partnerstwa, art. 21. i zatqczniku A2
PRAG 2008.
Zamawiajqcy informuje Wykonawc6w 0 wymogu dostarczenia dowodu
pochodzenia nie p6zniej niz w chwili wystawienia faktury, w przypadku sprz~tu,
urzqdzen, kt6rych koszt jednostkowy zakupu wynosi ponad 5000 EUR.
Swiadectwo pochodzenia powinno zostae wystawione przez wtasciwe wtadze
panstwa pochodzenia dostaw i musi bye zgodnie z zasadami okreslonymi we
wtasciwych przepisach Wsp6lnotowych. Poprzez "kraj pochodzenia"
Zamawiajqcy rozumie znaczenie okreslone w artykutach 23 i 24
Rozporzqdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pazdziernika 1992 roku
ustanawiajqcego Wsp61notowyKodeks Celny oraz innych akt6w
wsp61notowychdotyczqcych pochodzenia niepreferencyjnego.

VIA) Procedury odwofawcze
VIA.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwofawcze

Biuro Odwotan Urz~du Zam6wien Publicznych
ul. Post~pu 17a
22-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VIA.2) Skfadanie odwofan
Doktadne informacje na temat termin6wsktadania odwotan: Srodki ochrony
prawnej okresla Dziat VI ustawy Prawo zam6wien publicznych. Srodki ochrony
prawnej przystugujqWykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6st lub moze poniese
szkod~ w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp.
Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zam6wieniu oraz SrNZ
przystugujq r6wniez organizacjom wpisanym na Iist~, 0 kt6rej mowa wart. 154
pkt 5 ustawy.

VIA.3) Zr6dfo, gdzie moi:na uzyskac informacje na temat skfadania odwofan
Departament Odwotan Urz~du Zam6wien Publicznych
ul. Post~pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Faks: +48224587700

V1.5) Data wysfania niniejszego ogfoszenia:
18.10.2013

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

