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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385711-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Rewal: Budowa torów
2010/S 251-385711
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
Kontaktowy: Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19
Do wiadomości: Tomasz Bartkowski
72-344 Rewal
POLSKA
Tel. +48 913849011
E-mail: zp@rewal.pl
Faks +48 913862758
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.rewal.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
Inne samorząd lokalny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli
wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Gmina Rewal.
Kod NUTS PL425

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
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Zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiot zamówienia obejmuje: remont i przebudowę linii kolejowej w obrębie m. Trzęsacz, Rewal, Śliwin,
Niechorze i Pogorzelica długości 10,9 km, budowę 3 nowych budynków dworców kolejowych w Trzęsaczu,
Śliwinie i Niechorzu - Latarnia o pow. 1 209,8 m³ każdy, przebudowę ulicy Dworcowej i Pałacowej w Trzęsaczu
oraz remont mostu drogowo-kolejowego na kanale Liwka.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45234116

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
24 495 722,61

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.2.2011. Zakończenie 31.5.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
500 000,00

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Projekt realizowany ze środków własnych oraz dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Zachodnio-pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 40 % wydatków
kwalifikowanych. Wniosek Nr WND-RPZP.05.01.01-32-002/10. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDARPZP.05.01.01-32-002/10-00.
Rozliczenia odbywać się będą w PLN. Płatność faktur 30 dni.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Nie dotyczy.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29.1.2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dotyczące:
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, stanowiących podstawę dokonania oceny spełniania
warunków, wymagane jest, aby Wykonawca:
2.1. Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację linii kolejowej wraz z
przejazdem kolejowym o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej jak 10 mln. zł każda robota budowlana;
b) co najmniej 1 roboty budowlanej obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację wiaduktu drogowoszynowego albo 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację wiaduktu szynowego
lub mostu szynowego i 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację wiaduktu
drogowego lub mostu drogowego o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej jak 500 000 PLN każda robota
budowlana;
c) co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę obiektu użyteczności publicznej o wartości z podatkiem
VAT nie mniejszej jak 1 500 000 PLN,
e) co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację drogi o wartości z
podatkiem VAT nie mniejszej jak 500 000 PLN.
2.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie się dysponowaniem co najmniej 6
osobami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do kierowania
robotami budowlanymi i będącymi członkami właściwych izb samorządu zawodowego, w tym:
a) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie bez ograniczeń w specjalności kolejowej;
b) 1 osobą na stanowisko kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych, posiadającą co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
c) 1 osobą na stanowisko kierownika robót instalacyjnych, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych;
d) 1 osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
e) 1 osobą na stanowisko kierownika robót konstrukcyjno–budowlanych o specjalności mostowej, posiadającą
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami i uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, w specjalności mostowej;
f) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, w
specjalności drogowej.
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2.3. Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymagane jest:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 5 000 000 PLN;
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
minimum 5 000 000 PLN.
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano
ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty
dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1 do SIWZ - wzór);
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczeni a w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy;
b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, 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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. 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 ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się
przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, dotyczącej tych podmiotów.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
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oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia:
1) pkt 2-4 i pkt 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;
b) nie zalega z uiszczaniem 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 - 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 ustawy.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2
rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
11. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit a i c oraz pkt. 2 w/w Rozporządzenia, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
13. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia
wymaganego przez Zamawiającego warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:
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a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż 5 000 000 PLN;
b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę nie niższą jak 5 000 000 PLN.
III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego warunku, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - (załącznik nr 2 do SIWZ - wzór);
b) wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, z załączeniem kopii posiadanych uprawnień oraz
kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – (załącznik nr 3
do SIWZ - wzór).
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane;
c) oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem
uprawnienia – (załącznik nr 4 do SIWZ - wzór).

III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta
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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 oferty. Waga 90
2. Gwarancja jakości. Waga 10

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ID/341/41/10

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S 97-146346 z dnia 25.5.2010

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 12.1.2011 - 15:30
Dokumenty odpłatne
podać cenę 4 000,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Po złożeniu wniosku o wydanie SIWZ w formie papierowej i dokonaniu płatności w
wysokości 4 000,00 PLN - wysyłka lub odbiór SIWZ osobisty w terminie do 5 dni.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.1.2011 - 10:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), 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
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17.1.2011 - 11:00
Miejsce
Urząd Gminy Rewal, sala konferencyjna – pokój nr 5.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
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VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Aleja Szucha 2/4
00-582 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołanie@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Aleja Szucha 2/4
00-582 Warszawa
E-mail: odwołanie@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.12.2010
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