
Ogłoszenie nr 70355 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.

Żary: Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup

społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające

zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A., krajowy numer identyfikacyjny 97002306200000, ul. ul. Św. Brata Alberta  8,

68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 794 600, e-mail pekom@pekom.com.pl, faks 684 794 602.

Adres strony internetowej (URL): www.pekom.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://
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zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. ul. Ś. Brata Alberta 8, 68 200 Żary, sekretariat pokój nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka.

Numer referencyjny: JG/3/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka o następujących parametrach technicznych:

Podwozie: 1. dopuszczalna masa całkowita 26 ton, 2. podwozie fabrycznie nowe – produkcja 2017 rok, 3. rozstaw osi 3800-4000mm, masa podwozia

max 7000 kg, 4. Silnik: a) Wysokoprężny o pojemności max. 7000 ccm i mocy min. 330 KM, b) spełniający normę emisji spalin EURO 6, c)

maksymalny moment obrotowy silnika min. 1200 Nm, d) skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła min. 12-biegowa z możliwością

zmiany trybów pracy, e) podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, f) płomieniowe lub żarowe
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urządzenie rozruchowe 5. Oś przednia: a) przednie zawieszenie resory paraboliczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 7,5 ton, b) stabilizator osi

przedniej 6. Osie tylne: a) tylne zawieszenie pneumatyczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 19 ton, b) stabilizator osi tylnej, ostatnia oś kierowana,

c) blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, 7. Przystawki odbioru mocy: a) przystawka odbioru mocy odsilnikowa, niezależna od sprzęgła i skrzyni

biegów, 8. Układ hamulcowy: a) układ hamulcowy z systemem ABS, ESP i ASR, b) hamulec przystankowy dla pojazdu do zbierania odpadów z

przygotowaniem ograniczenia dot. cofania wg DIN EN 1501-01, c) hamulec silnikowy, d) osuszacz powietrza podgrzewany 9. Układ elektryczny: a)

akumulatory 12V min. 170Ah 2 szt., b) alternator min. 120A, c) mechaniczny wyłącznik akumulatorów 10. Zbiornik paliwa min. 200 litrów, AdBlue

min. 20 litrów, zbiorniki z zamykanymi na klucz korkami, 11. Koła 22,5” wraz z kołem zapasowym, opony 315/80 12. Kabina: - kabina dzienna w

kolorze pomarańczowym RAL 2011, wyposażona w trzy niezależne fotele, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, - klimatyzacja, -

ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, - centralny zamek, - elektrycznie

sterowane szyby, - oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, - światła do jazdy dziennej, - regulacja zasięgu świateł, -

tempomat, - komputer pokładowy w języku polskim, - tachograf cyfrowy, - radio CD, - fabryczny immobiliser, - belka ostrzegawcza LED z kogutami

zamontowana na dachu kabiny Zabudowa: 1. Fabrycznie nowa, produkcja – 2017 rok. 2. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym. 3.

Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym ożebrowana profilem stalowym z podłogą płaską. 4. Pojemność skrzyni ładunkowej od 21 m3 do 22 m3.

5. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie. 6. Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3. 7. Odwłok wykonany z blachy

trudnościeralnej o grubości od 4 do 8mm. 8. Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy. 9. Mechanizm

zgniatania liniowo – płytowy, czyli tzw. „szufladowy”. 10. Stopień zagęszczenia odpadów min 1:5. 11. Możliwość zmiany ciśnienia (stopa

zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. trzy mniejsze wartości – przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant surowców wtórnych.

12. Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów, w całości ocynkowane, urządzenie

montowane na śrubach z możliwością demontażu. 13. Skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą. 14. Przełącznik do ustawienia dwóch prędkości

podnoszenia zasypu: dla pojemników o pojemności do 240l i powyżej. 15. Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i

odblokowywanie. 16. Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka. 17. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów. 18.

Układ centralnego smarowania zabudowy. 19. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym. 20. Kamera wraz z mikrofonem

umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy. 21. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa. 22. Sterownik dla

automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego. 23. Sterowanie ręczne. 24. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu

stronach odwłoka. 25. Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie

kierowcy. 26. Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu

pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi. 27. Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez

urządzenie znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy. 28. Włączanie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne. 29. Maksymalna

całkowita długość pojazdu do 9400 mm. 30. Maksymalna całkowita wysokość pojazdu do 3700 mm. 31. Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej

odporności na ścieranie i korozję, kilkakrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2011. 32. Oświetlenie wg obowiązujących

obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu. 33. Reflektor

roboczy z tyłu. 34. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku. 35. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna

informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty. 36. Zabudowa musi odpowiadać i posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni

ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianami. 37. Prowadnice ściany wypychającej umieszczone na bokach

zabudowy, ściana na klockach ślizgowych (prowadnice ściany wypychającej min 150-200 mm od podłogi skrzyni). 38. Tablice reklamowe z blachy

aluminiowej na bokach zabudowy.

II.5) Główny kod CPV: 34144511-3

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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Okres w dniach: 37

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOM ICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA

ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP :

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - I II.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100)w formie i na zasadach określonych w SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
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nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
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etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena ryczałtowa oferty brutto 60

termin dostawy 20

okres gwarancyjny 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania

ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki

umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art. 144 ustawy Pzp 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, które

szczegółowo zostały określone w paragrafie 7 wzoru umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 28/04/2017, godzina: 9:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania

naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
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Przedsiębiorstwo Komunalne
"PEKOM" S.A.
Zamawiający

Strona główna BZP

Moje ogłoszenia
Nowe

Przeglądaj

Ogłoszenia BZP
Przeglądaj

Pozostałe
Zmień hasło

Wyloguj

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-04-20 zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 2017-04-20 (numer ogłoszenia 70355-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
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