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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152367-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Międzyzdroje: Usługi udzielania kredytu

2010/S 100-152367

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

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

Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Cicha 2
Kontaktowy: MTBS Sp. z o.o.
Do wiadomości: Dorota Siarska-Zacharewicz
72-500 Międzyzdroje
POLSKA
Tel.  +48 913281154
E-mail: mtbs2@neostrada.pl
Faks  +48 913282377
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.miedzyzdroje-tbs.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
Inne sp. z o.o.
Budownictwo i obiekty komunalne
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

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres 20 lat.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Międzyzdroje ul. Cicha 2.
Kod NUTS PL425

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152367-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:mtbs2@neostrada.pl
http://www.miedzyzdroje-tbs.pl
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 500
000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) na okres 20 lat z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.” Budowa budynku mieszkalno – usługowego oraz rozbiórka budynków istniejących,
kolidujących z projektowaną inwestycją na działkach o numerach 596/2, 596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w
Międzyzdrojach przy ulicy C.K. Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami
decyzji Starosty Kamieńskiego nr 479/2007 z dnia 12.10.2007 r. o pozwoleniu na budowę oraz aneksem”.
Ustala się okres karencji w spłacie rat kredytu w roku 2011.
Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu po upływie karencji w równych ratach miesięcznych,
rocznie w następujących kwotach:
1. 2011 rok- karencja
2. 2012 rok- 78 947,00 PLN
3. 2013 rok- 78 947,00 PLN
4. 2014 rok- 78 947,00 PLN
5. 2015 rok- 78 947,00 PLN
6. 2016 rok- 78 947,00 PLN
7. 2017 rok- 78 947,00 PLN
8. 2018 rok- 78 947,00 PLN
9. 2019 rok- 78 947,00 PLN
10. 2020 rok- 78 947,00 PLN
11. 2021 rok- 78 947,00 PLN
12. 2022 rok- 78 947,00 PLN
13. 2023 rok- 78 947,00 PLN
14. 2024 rok- 78 947,00 PLN
15. 2025 rok- 78 947,00 PLN
16. 2026 rok- 78 947,00 PLN
17. 2027 rok- 78 947,00 PLN
18. 2028 rok- 78 947,00 PLN
19. 2029 rok- 78 947,00 PLN
20. 2030 rok- 78 954,00 PLN
Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 3M plus stała marża banku.
Okres kredytu: od roku 2010 do roku 2030.
Terminy i kwoty (transze) kredytu uzależnione będą od potrzeb Kredytobiorcy, przy czym kredyt uruchamiany
będzie w wysokościach zgodnych z etapami zaawansowania robót, w dowolnym czasie, w trakcie trwania
umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Spłata kredytu z odsetkami w czasie trwania umowy następować będzie w ratach miesięcznych,
Spłata kredytu może nastąpić w dowolnym czasie przed upływem trwania umowy po uprzednim zawiadamianiu
banku o zamiarze dokonania spłaty,
Bank nie pobierze prowizji od spłaty przed terminem części lub całości zaciągniętej kwoty kredytu,
Bank naliczy prowizje związane z kredytem, maksymalnie do kwoty, 1 % wartości kredytu,
Karencja w spłacie kredytu w 2011 r.,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:
A/ Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008.
B/ Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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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
II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 240 (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

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert tj.
do 5.7.2010 r. godz. 10:00 wadium w wysokości 3 200,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na konto MTBS Sp. z o.o.:
Bank Spółdzielczy w Międzyzdrojach.
35 9383 0007 0000 0390 2000 0010
Wadium wnoszone w innej formie należy składać do depozytu w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Cicha 2,
Międzyzdroje, w pokoju Głównej Księgowej w godz. 7:00-15:00 (nie później niż do godz. 10:00 w dniu 5.7.2010
r.).
Kopię lub kserokopię (podpisaną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela) dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub przedłożyć zespołowi
przeprowadzającemu postępowanie, przy otwarciu ofert.
Uwaga!
1. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium gotówką w Kasie Zamawiającego
lub też gotówką w banku zapewniającym bankową obsługę MTBS Sp. z o.o. tj. Bank Spółdzielczy w
Międzyzdrojach.
2. Przy dokonywaniu przelewu należy wliczyć czas trwania operacji bankowych, ponieważ ofertę wtedy uważa
się za zabezpieczoną wadium, gdy wpłacone pieniądze znajdą się na koncie MTBS Sp. z o.o., do dnia 5.7.2010
r. do godz. 10:00.
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3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia,
Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, a
także w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien
być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie lub
— nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
— zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
— na wezwanie beneficjenta (Zamawiającego) nie uzupełni oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba że
dający zlecenie (Wykonawcy) udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, jednocześnie Zamawiający
wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Prawo Bankowe.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

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: Należy wykazać posiadanie
zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72 poz. 665 z
późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przez dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo Bankowe.
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni
zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków
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odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z
ofertą dokumentów wymienionych poniżej.
a) koncesję, zezwolenie lub licencję.
1.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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;
c) 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 albo składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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 -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1.2.
1.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
1.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
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1.3.2 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
Inne dokumenty.
Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1 albo w pkt. 2.
a) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika
b) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument
ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.
c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy; w przypadku kiedy
Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu zawierać
winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego
Wykonawcy potencjału
d) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punkcie 1.2 i
1.3 muszą być złożone przez każdy podmiot.
e) Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej, celem
ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
f) W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej zawierające wskazanie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Spełnią warunki określone w art.
22 ust.1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Nie wymagane.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie wymagane.

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
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Nie

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

Otwarta

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

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

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

ZP 02/05/2010

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
5.7.2010 - 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: 5.7.2010 - 11:00
Miejsce
MTBS Sp. z o.o. Międzyzdroje ul. Cicha 2.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Katarzyna Sobieralska.
Iwona Plaskowska.
Agnieszka Sułkowska.

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

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
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VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 22-4587840

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 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i
6 wnosi w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 22-4587840

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
24.5.2010


