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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356902-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Kraków: Usługi pomocy technicznej

2010/S 233-356902

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana Brożka 3
Do wiadomości: Jacek Godyń
30-347 Kraków
POLSKA
Tel.  +48 122691505
E-mail: biuro@khk.krakow.pl
Faks  +48 122691510
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.khk.krakow.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
Podmiot prawa publicznego
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
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

Kontrakt nr 5: Pomoc techniczna dla jednostki realizującej projekt dla projektu pn. „Program gospodarki
odpadami komunalnymi w Krakowie”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług Polska, Kraków.
Kod NUTS PL213

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356902-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocy technicznej dla jednostki realizującej projekt dla
projektu pn. „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, obejmujących:
a) działanie nr 1 - Przygotowanie Zamawiającego do wdrażania i realizacji Projektu;
b) działanie nr 2 - Monitoring realizacji Projektu;
c) działanie nr 3 - Opiniowanie dokumentacji technicznej dla Kontraktu nr 1;
d) działanie nr 4 - Kompleksowe doradztwo techniczne na etapie realizacji Projektu;
e) działanie nr 5 - Konsultacje i opiniowanie dokumentacji przetargowych oraz doradztwo w postępowaniach o
udzielenie zamówień publicznych dla poszczególnych Kontraktów;
f) działanie nr 6 - Doradztwo w zakresie prawnym i administrowania Projektem;
g) działanie nr 7 - Doradztwo w zakresie finansowo-księgowym;
h) działanie nr 8 - Prowadzenie szkoleń dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt;
i) działanie nr 9 - Pomoc Zamawiającemu w uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej;
j) działanie nr 10 - Przygotowywanie projektów raportów w związku z udzielonym Zamawiającemu
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej dla Projektu;
k) działanie nr 11 - Opracowanie Raportu Końcowego Projektu.
Bliższy opis usług zawarty jest we Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia –
zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71356200, 71311300, 90713000, 79411000, 79110000, 79632000

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

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 200 000,00, w tym zamówienia uzupełniające 2 400 000,00 Waluta: PLN.
Bez VAT 7 200 000,00 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 59 (od udzielenia zamówienia):

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

Wadium w wysokości 150 000,00 PLN, wnoszone przed terminem składania ofert.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, wnoszone przed
terminem podpisania umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
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Zamówienie finansowane będzie ze środków własnych Zamawiającego oraz środków Unii Europejskiej.
Wynagrodzenie płatne w równych ratach miesięcznych przez cały okres obowiązywania umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z Zamawiającym - są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu
umowy określającej zasady współpracy tych Wykonawców.

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: A. Podstawy wykluczenia z
postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami; dalej: u.p.z.p.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
B. Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w pkt A.1 należy dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia –
zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt A.1.2), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie pkt A.1.2), składane zgodnie z punktem 1) powyżej;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
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wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt A.1.4-8) - wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt A.1.9) - wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w pkt A.1.5-8), 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 pkt A.1.5-8), wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt B.1:
1) ppkt. 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,
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) ppkt. 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w pkt A.1.4-8).
4. Dokumenty, o których mowa w pkt B.3.1)a) i c) oraz B.3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt B.3.1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B.3, 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. Zapis pkt B.4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w sekcji III.2.2) pkt C oraz w sekcji III.2.3) pkt C, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub te
podmioty.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia
ocena braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana oddzielnie w stosunku do każdego z wykonawców. W
tym celu dokumenty, o których mowa w pkt B.1.2-6), muszą być złożone dla każdego w wykonawców.
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8. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
B. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychód netto
ze sprzedaży - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres;
3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
ogłoszenia – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego).
C. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
D. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt C, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1).B.
E. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt C, wymaga się przedłożenia
informacji, o której mowa w pkt B.3 dotyczącej tych podmiotów.
F. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
G. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w innych walutach niż PLN,
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej w złotych Narodowego Banku
Polski (www.nbp.gov.pl) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w TED. W przypadku braku ogłoszenia
kursu średniego waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED, Zamawiający jako kurs
przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
TED.
H. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt C. kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
I. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie

www.nbp.gov.pl
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dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców. W tym celu dokumenty, o których mowa w pkt
B.1-3 muszą być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnianie warunku/warunków.
J. Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
I. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 1 000 000,00 PLN;
II. osiągnęli za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za
ten okres, przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN;
III. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania doświadczenia;
2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
B. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia – zamieszczonego na stronie
internetowej Zamawiającego), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane
należycie,
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
ogłoszenia – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego),
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
ogłoszenia – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego).
C. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
D. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt C, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zamawiający żąda, aby wykonawcy przedstawili w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w pkt III.2.1).B.
E. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN,
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej w złotych Narodowego Banku
Polski (www.nbp.gov.pl) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w TED. W przypadku braku ogłoszenia
kursu średniego waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED, Zamawiający jako kurs

www.nbp.gov.pl
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przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
TED.
F. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w pkt C kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
G. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania doświadczenia i dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich
Wykonawców. W tym celu dokumenty, o których mowa w pkt B.1 i 2 muszą być złożone przez tego lub tych
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku/warunków.
H. Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali usługi:
a) doradztwa technicznego na rzecz inwestora, przy inwestycji polegającej na budowie obiektu z zakresu
gospodarki odpadami lub z zakresu ochrony środowiska, o wartości co najmniej 150 000 000,00 PLN brutto
oraz
b) doradztwa finansowego na rzecz inwestora, przy inwestycji polegającej na budowie obiektu z zakresu
gospodarki odpadami lub z zakresu ochrony środowiska, o wartości co najmniej 150 000 000,00 PLN brutto.
Opisany warunek spełni również ten wykonawca, który w okresie wskazanym na wstępie, wykonywał usługę,
której przedmiotem było jednocześnie doradztwo techniczne i finansowe na rzecz inwestora, przy inwestycji
polegającej na budowie obiektu z zakresu gospodarki odpadami lub z zakresu ochrony środowiska, o wartości
co najmniej 150 000 000,00 PLN brutto.
II. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie
usług i kontrolę jakości, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
a) lider zespołu
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 10 – letnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu
lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych,
— co najmniej 1 rok z powyższego doświadczenia dotyczyć musi pracy przy inwestycji o wartości co najmniej
150 000 000,00 brutto PLN, realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne [przez
warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się na gruncie niniejszego ogłoszenia w szczególności
warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia),
FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)] – na stanowiskach: Inżynier lub Inżynier
Rezydent w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub na stanowiskach równoważnych;
b) technolog
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub budowie instalacji termicznego
przekształcania odpadów,
— doświadczenie w pracy jako technolog przy projektowaniu lub budowie co najmniej dwóch instalacji
termicznego przekształcania odpadów, o wydajności co najmniej 20 000 Mg/rocznie każda;
c) doradca ds. techniczno-budowlanych
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— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 5 – letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, z czego co najmniej 3 lata po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w tirecie czwartym,
— doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie
co najmniej jednego obiektu z zakresu gospodarki odpadami o wydajności powyżej 50 000 Mg/rocznie albo
kotłowni, elektrociepłowni lub elektrowni o mocy cieplnej powyżej 20 MWc lub elektrycznej powyżej 8 MWe,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 z późniejszymi
zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia
równoważne do powyższych;
d) doradca ds. finansowo-księgowych
— wyższe wykształcenie ekonomiczne,
— co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe,
— doświadczenie w zakresie zarządzania finansami lub rewizji finansowej dotyczące wykonania co najmniej
dwóch inwestycji, polegających na budowie obiektów, o wartości przekraczającej 150 000 000,00 brutto PLN
każda,
— uprawnienia biegłego rewidenta, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.
U. 2009 nr 77 poz. 649 z późniejszymi zmianami) lub uprawnienia równoważne do powyższych;
e) doradca ds. prawnych
— wyższe wykształcenie prawnicze,
— co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego,
— doświadczenie przy świadczeniu pomocy prawnej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowlanej,
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne;
f) specjalista ds. ochrony środowiska
— wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska,
— co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony powietrza;
g) specjalista ds. zamówień publicznych
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, prowadzonych zgodnie z u.p.z.p.,
— doświadczenie w samodzielnym opracowaniu co najmniej 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zgodnych z u.p.z.p., z czego co najmniej 5 specyfikacji dotyczyło zamówień o wartości nie mniejszej niż 5 000
000,00 PLN.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Tak
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, do składania ofert zostanie zaproszonych tych 5
wykonawców, którzy otrzymają kolejno najwyższą ocenę spełniania warunku posiadanego doświadczenia
opisanego w sekcji III.2.3) pkt I ogłoszenia oraz doświadczenia Lidera Zespołu opisanego w sekcji III.2.3) pkt II
lit. a) tiret trzeci.
Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący
sposób:
1) w pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena spełniania przez wykonawców, opisanych w ogłoszeniu
warunków udziału w postępowaniu, według zasady: spełnia/nie spełnia,
2) następnie ustalona zostanie „Lista rankingowa wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu”
ze wskazaniem oceny punktowej warunku doświadczenia wykonawcy oraz doświadczenia Lidera Zespołu.
a) przy ocenie warunku doświadczenia wykonawcy, doświadczenie każdego wykonawcy oceniane będzie na
podstawie wykonanych usług wskazanych w wykazie załączonym do wniosku wykonawcy o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu (przy czym przy ocenie wniosku pod uwagę będą brane tylko te usługi wskazane
w wykazie, które spełniają wymagania określone w sekcji III.2.3) pkt I i zostaną potwierdzone stosownymi
dokumentami, że zostały wykonane należycie).
Wykonawca otrzyma następująca ilość punktów:
— 3 punkty - za każdą wykonaną usługę (nie więcej niż trzy) obejmującą wykonywanie doradztwa technicznego
na rzecz inwestora, przy inwestycji polegającej na budowie obiektu z zakresu gospodarki odpadami lub z
zakresu ochrony środowiska, o wartości co najmniej 150 000 000,00 PLN brutto – ale nie więcej niż 9 punktów,
— 2 punkty - za każdą wykonaną usługę (nie więcej niż trzy) obejmującą wykonywanie doradztwa finansowego
na rzecz inwestora, przy inwestycji polegającej na budowie obiektu z zakresu gospodarki odpadami lub z
zakresu ochrony środowiska, o wartości co najmniej 150 000 000,00 PLN brutto – ale nie więcej niż 6 punktów,
— 1 punkt - za każde pełne 50 000 000,00 PLN brutto powyżej 150 000 000,00 brutto PLN, jeżeli usługa
podlegająca punktowaniu na podstawie zasad określonych powyżej, świadczona była przy inwestycji o wartości
powyżej 150 000 000,00 brutto PLN – ale nie więcej niż 5 punktów,
— 5 punktów - jeżeli którakolwiek z inwestycji, przy której świadczona była usługa, obejmująca wykonywanie
doradztwa technicznego na rzecz inwestora, polegała na budowie zakładu termicznego przekształcania
odpadów, o wartości co najmniej 150 000 000,00 PLN brutto.
b) Przy ocenie doświadczenia Lidera Zespołu oceniane będzie jego doświadczenie wskazane w wykazie
osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia załączonym do wniosku wykonawcy o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przy czym, przy ocenie wniosku pod uwagę będą brane tylko te
elementy doświadczenia Lidera Zespołu wskazane w wykazie osób, które spełniają minimalne wymagania
określone w sekcji III.2.3) pkt II lit. a) tiret trzeci).
Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
— 1 punkt - za każdy zakończony rok powyżej 1 roku doświadczenia pracy przy inwestycji o wartości co
najmniej 150 000 000,00 brutto PLN, realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, na
stanowiskach: inżynier lub inżynier rezydent w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub na stanowiskach
równoważnych – ale nie więcej niż 5 punktów;
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— 1 punkt – za każde pełne 50 000 000,00 brutto PLN powyżej 150 000 000,00 brutto PLN wartości inwestycji
przy, której pracował lider zespołu w warunkach, o których mowa powyżej – ale nie więcej niż 5 punktów;
— 2 punkty – jeżeli którakolwiek z inwestycji, przy której pracował lider zespołu w warunkach, o których mowa
w sekcji III.2.3) pkt II lit. a) tiret drugi polegała na budowie obiektu z zakresu gospodarki odpadami lub z zakresu
ochrony środowiska.
c) Ostateczna ocena punktowa warunku doświadczenia wykonawcy i doświadczenia lidera zespołu stanowić
będzie sumę uzyskanych punktów.
3) Lista rankingowa wykonawców zostanie ustalona na podstawie sumy uzyskanych punktów (im wyższa liczba
punktów, tym wyższa lokata wykonawcy w rankingu). W przypadku równej liczby punktów, o wyższej lokacie w
rankingu decydować będzie łączna wartość inwestycji, przy których świadczone były punktowane usługi.

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

TZ/9/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.12.2010 - 12:00

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
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
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: „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” – projekt
współfinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej, tj. Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
1. Oprócz dokumentów określonych w sekcji III.2) ogłoszenia Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
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w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba
reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do
jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum)
są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu odpowiedniego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:
a) każdy z osobna - dokumenty wymienione w sekcji III. 2.1) pkt B.1.2-6) ogłoszenia,
b) podpisane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia (w oryginale):
— o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia –
zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego),
— o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia –
zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego).
c) pozostałe dokumenty o których mowa w sekcji III.2.
3. Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i
trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
b) Część wniosku, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej
kopercie z opisem: Zastrzeżona część wniosku. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom
niniejszego podpunktu.
c) Wszystkie dokumenty załączone do wniosku winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej
zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wyłącznie w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
e) Wszystkie strony wniosku i jego załączników winny być kolejno ponumerowane. Wniosek winien zawierać
spis treści z odesłaniem do numerów stron, umieszczony na początku wniosku. Wszystkie strony wniosku i
załączników muszą być trwale ze sobą połączone.
f) Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub
opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć), znak
sprawy: TZ/9/2010, nazwa zamówienia: Kontrakt nr 5: Pomoc techniczna dla jednostki realizującej projekt dla
projektu pn. „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”.
4. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający
niezwłocznie udzieli tych wyjaśnień na stronie internetowej http://www.khk.krakow.pl w zakładce dotyczącej
niniejszego zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 93 ust. 1a u.p.z.p. możliwość unieważnienia postępowania,
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

http://www.khk.krakow.pl
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6. Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 roku, tj. nie dłużej niż 59
miesięcy.
7. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://www.khk.krakow.pl

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 u.p.z.p., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
Pozostałe kwestie zostały szczegółowo przedstawione w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej u.p.z.p.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.11.2010

http://www.khk.krakow.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

