
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

Katowice: Dostawy artykułów Ŝywno ściowych w postaci pieczywa i

wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicac h do ko ńca 2013 r.

Numer ogłoszenia: 419804 - 2012; data zamieszczenia : 26.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szkoła Policji w Katowicach , ul. Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, woj. śląskie, tel.

032 6069440, 6069441, faks 032 6069249, 6069279.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawy artykułów Ŝywnościowych w postaci

pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawy artykułów Ŝywnościowych w

postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.21.00-4, 15.81.12.00-8,

15.81.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać Wykonawcy, którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z obrotem lub produkcją Ŝywności. W

tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: 1) Prowadzili zarejestrowaną działalność

gospodarczą. 2) Spełniali wymagania określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914), w szczególności podlegali stałemu nadzorowi

właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 2. Posiadają niezbędną

wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw pieczywa i wyrobów ciastkarskich. W tym zakresie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia

niniejszego postępowania, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 50.000 pięćdziesiąt tysięcy złotych

brutto. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: 1)Dysponowali, co najmniej

jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do

rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w

sprawie higieny środków spoŜywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1). 2) Dysponowali

osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymagania określone w Ustawie

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr

234 poz. 1570). 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia. 5. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać Wykonawcy,

którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów

określonych w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania przez

Wykonawców warunków określonych w ust. 1 i 2 na podstawie dokumentów wymienionych w § 6 SIWZ

przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Fakt spełnienia warunków wynikać powinien

jednoznacznie z treści tychŜe dokumentów. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców

warunków określonych w ust. 1 i 2 według formuły spełnia - nie spełnia. W zakresie posiadania

uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem lub produkcją Ŝywności, w tym wymogu W

celu potwierdzenia Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.1.

ppkt. 1.1.1. SIWZ) jeśli prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą -Zamawiający uzna, Ŝe

Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. SIWZ) jeŜeli Wykonawca

prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą co wynika z treści przedstawionych dokumentów

(określonych w § 6 ust. 1 pkt. 1.1. SIWZ). -Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie spełnia warunku
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(określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. SIWZ) jeŜeli Wykonawca nie prowadzi zarejestrowanej

działalność gospodarczej co wynika z treści przedstawionych dokumentów (określonych w § 6 ust. 1

pkt. 1.1. SIWZ) lub nie dostarczył dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia zarejestrowanej

działalności gospodarczej. Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.2.

SIWZ) jeśli spełniania wymagania określonych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914), w szczególności podlegali stałemu nadzorowi

właściwych władz. -Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt.

1.1. ppkt. 1.1.2. SIWZ) jeŜeli Wykonawca spełniania wymagania określone w Ustawie z dnia 25

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914), w szczególności

podlega stałemu nadzorowi właściwych władz, co wynika z treści przedstawionych dokumentów

(określonych w § 6 ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ). -Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie spełnia warunku

(określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.2. SIWZ) jeŜeli Wykonawca nie spełniania wymagań

określonych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. 2010

Nr 136, poz. 914), w szczególności nie podlega stałemu nadzorowi właściwych władz, co wynika z

treści przedstawionych dokumentów (określonych w § 6 ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ) lub nie dostarczył

dokumentów potwierdzających, Ŝe podlega stałemu nadzorowi właściwych władz.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna,

Ŝe Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ) jeŜeli Wykonawca w ciągu

ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania wykonał naleŜycie co najmniej dwie

dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej

wartości co najmniej 50.000 /pięćdziesiąt tysięcy/ złotych brutto, co wynika z treści przedstawionych

dokumentów (określonych w § 6 ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ). - Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie spełnia

warunku (określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ) jeŜeli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed

dniem wszczęcia niniejszego postępowania nie wykonał co najmniej dwóch dostaw, odpowiadające

swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 50.000

/pięćdziesiąt tysięcy/ złotych brutto, wykonał je nienaleŜycie, co wynika z treści przedstawionych

dokumentów (określonych w § 6 ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ) albo teŜ nie dostarczył dokumentów

potwierdzających naleŜytego wykonania przedmiotowych dostaw. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8

do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający

uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.3 ppkt.1.3.1. SIWZ) jeŜeli

WykonawcaŜ Dysponowania, co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone

w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spoŜywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r.
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nr 139.1). -Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt 1.3. ppkt.

1.3.1. SIWZ) jeŜeli Wykonawca dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym

warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spoŜywczych (Dz. U. UE. L.

z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1) co wynika z treści przedstawionych dokumentów (określonych w § 6 ust.

3 pkt. 3.1. i pkt. 3.2. SIWZ). -Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie spełnia warunku (określonego w §

5 ust. 1 pkt. 1.3. ppkt. 1.3.1. SIWZ) jeŜeli Wykonawca nie dysponuje co najmniej jednym środkiem

transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr

852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków

spoŜywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1) co wynika z treści przedstawionych

dokumentów (określonych w § 6 ust. 3 pkt. 3.1. i pkt. 3.2. SIWZ) lub nie dostarczył dokumentów

potwierdzających fakt dysponowania co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym wyŜej

określone warunki. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym

wymogu: Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.3. ppkt.

1.3.2 SIWZ) jeŜeli Wykonawca Dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

spełniającymi wymagania określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570). -Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca

spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt 1.3. ppkt. 1.3.2. SIWZ) jeŜeli Wykonawca dysponuje osobą

lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymagania określone w Ustawie z dnia

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeńi chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr

234 poz. 1570) co wynika z treści przedstawionych dokumentów (określonych w § 6 ust. 3 pkt. 3.2. i

3.2. SIWZ). -Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie spełnia warunku (określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.3.

ppkt. 1.3.2. SIWZ) jeŜeli Wykonawca nie dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, spełniającymi wymagania określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2008 nr 234 poz. 1570) co wynika z treści

przedstawionych dokumentów (określonych w § 6 ust. 3 pkt. 3.2. i pkt. 3.3. SIWZ) lub nie dostarczył

dokumentów potwierdzających fakt dysponowania osobą lub osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, spełniającymi wymagania określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek (określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.4. SIWZ) jeŜeli

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co

wynika z treści przedstawionych dokumentów (określonych w § 6 ust. 4 SIWZ). - Zamawiający uzna, Ŝe
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Wykonawca nie spełnia warunku (określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.4. SIWZ) jeŜeli Wykonawca nie

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co wynika z

treści przedstawionych dokumentów (określonych w § 6 ust. 4 SIWZ) lub nie dostarczył dokumentów

potwierdzających fakt znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający Ŝąda, pisemnego oświadczenia Wykonawcy

(warunek określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.4.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie to naleŜy wypełnić, podpisać i załączyć do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeŜeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ  3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) 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 -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone 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,  jeŜeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41...
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inne dokumenty

referencje stwierdzające Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70

2 - Jakość - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  tak, adres strony, na której będzie prowadzona:

http://www.uzp.gov.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  SZKOŁA POLICJI W

KATOWICACH, ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.11.2012

godzina 10:00, miejsce: SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH, ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE,

Sekretariat Wydziału Finansów, budynek administracyjny D, pokój Nr D-04.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41...
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