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

www.bwikwodkan.pl

Biała Podlaska: Dostawa umeblowania i wyposa żenia budynków Zakładu

Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Prz edsięwzięcia:

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu  Biała Podlaska.

Przedmiot zamówienia obejmuje równie ż uruchomienie dostaw oraz

szkolenie Personelu Zamawiaj ącego.

Numer ogłoszenia: 99927 - 2013; data zamieszczenia:  05.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. , ul. Narutowicza 35A, 21-500

Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3426071 do 73.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bwikwodkan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa umeblowania i wyposażenia budynków

Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: Budowa Zakładu

Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. Przedmiot zamówienia obejmuje również

uruchomienie dostaw oraz szkolenie Personelu Zamawiającego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zamówienie powyżej 14 000 i poniżej

200 000 euro.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.13.00.00-2, 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6, 30.12.12.00-5,

39.51.54.00-9, 39.70.00.00-9, 39.13.11.00-0, 39.17.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=9...
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wysokość wadium. 1). Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć

swą ofertę wadium 2). Wadium dla każdego Zamówienia Częściowego winno być wniesione odrębnie i wynosi

odpowiednio: a. Zamówienie Częściowe Nr 1- dostawa i montaż mebli - 1 000,00 PLN jeden tysiąc złotych

00/100 b. Zamówienie Częściowe Nr 2 - dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz multimedialnego - 1

000,00 PLN jeden tysiąc złotych 00/100 c. Zamówienie Częściowe Nr 3 - dostawa kopiarki ze skanerem -

Zamawiający nie wymaga wadium d. Zamówienie Częściowe Nr 4 - dostawa i montaż rolet - Zamawiający nie

wymaga wadium e. Zamówienie Częściowe Nr 5 - dostawa sprzętu AGD - Zamawiający nie wymaga wadium f.

Zamówienie Częściowe Nr 6 - dostawa i montaż sprzętu - 1 000,00PLN jeden tysiąc złotych 00/100 2. Forma

wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach

ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109,

poz. 1158, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i lub

poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna

zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta

gwarancji i lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji i lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i

przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia

przetargu c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i lub poręczeniem, d)

kwotę gwarancji i lub poręczenia, e) termin ważności gwarancji i lub poręczenia, f) zobowiązanie gwaranta i lub

poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i lub poręczenia na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25

ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

lub Wykonawca, którego ofertę wybrano: (i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

lub (ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 43 2030 0045 1110 0000 0186 2410 w

banku: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Białej Podlaskiej Do Oferty Zamawiający

zaleca dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - przez osoby

odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych

przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty. 4. Termin wniesienia

wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
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prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania

ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 4) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności

wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium

albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy,

którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium

według zasad określonych w art. 46 ustawy p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

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

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełniania nie spełniania.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełniania nie spełniania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełniania nie spełniania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełniania nie spełniania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełniania nie spełniania.
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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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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;

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  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  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 zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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,

że:

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;
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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;

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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Zgodnie ze SIWZ

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy p.z.p. przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub

terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) z powodu zmiany prawa

Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem wprowadzenia zmiany prawa przez władzę ustawodawczą lub

wykonawczą 2) zmiany terminu wykonania zamówienia pod warunkiem: a. zmiany terminu zakończenia

pozostałych kontraktów w ramach których realizowane jest Przedsięwzięcie Budowa Zakładu Zagospodarowania

Odpadów dla regionu Biała Podlaska b. ustanowienia stanu klęski żywiołowej c. wystąpienia awarii

środowiskowej d. wystąpienia siły wyższej zgodnie z definicją zawartą w Podręczniku WARUNKI KONTRAKTU

NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót

budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, COSMOPOLI Wydanie angielsko-polskie 2000

(tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - ISBN 83-86810-13-0 e. wystąpienia działań osób trzecich

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej

Umowy
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bwikwodkan.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Bialskie Wodociągi i

Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska Polska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.06.2013

godzina 11:00, miejsce: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała

Podlaska, Polska, pokój nr 200.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Przedsięwzięcia Budowa Zakładu

Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska które jest dofinansowywane z Funduszu Spójności w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa i montaż mebli a. w budynku administracyjnym b. w sali

konferencyjno/szkoleniowej c. w części socjalnej d. w budynku warsztatowo - garażowym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres Zamówienia Częściowego nr

1 Zamawiający opisał w części III specyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie VIII. 1. Szczegółowa

specyfikacja wymagań będących przedmiotem Dostaw, objętych poszczególnymi Zamówieniami

Częściowym. Specyfikacja udostępniona na stronie www.bwikwodkan.pl.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.13.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zamówienie Częściowe Nr 2 - dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz

multimedialnego: a. w budynku administracyjnym b. w sali konferencyjno/szkoleniowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres Zamówienia Częściowego nr

2 Zamawiający opisał w części III specyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie VIII. 2. Szczegółowa

specyfikacja wymagań będących przedmiotem Dostaw, objętych poszczególnymi Zamówieniami

Częściowym. Specyfikacja udostępniona na stronie www.bwikwodkan.pl.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 14.
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zamówienie Częściowe Nr 3 - dostawa kopiarki ze skanerem do budynku

administracyjnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres Zamówienia Częściowego nr

3 Zamawiający opisał w części III specyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie VIII. 3. Szczegółowa

specyfikacja wymagań będących przedmiotem Dostaw, objętych poszczególnymi Zamówieniami

Częściowym. Specyfikacja udostępniona na stronie www.bwikwodkan.pl.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.12.12.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Zamówienie Częściowe Nr 4 - dostawa i montaż rolet w budynku administracyjnym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres Zamówienia Częściowego nr

4 Zamawiający opisał w części III specyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie VIII. 4. Szczegółowa

specyfikacja wymagań będących przedmiotem Dostaw, objętych poszczególnymi Zamówieniami

Częściowym. Specyfikacja udostępniona na stronie www.bwikwodkan.pl.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.51.54.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Zamówienie Częściowe Nr 5 - dostawa sprzętu AGD w części socjalnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres Zamówienia Częściowego nr

5 Zamawiający opisał w części III specyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie VIII. 5. Szczegółowa

specyfikacja wymagań będących przedmiotem Dostaw, objętych poszczególnymi Zamówieniami

Częściowym. Specyfikacja udostępniona na stronie www.bwikwodkan.pl.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.70.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Zamówienie Częściowe Nr 6 - dostawa i montaż sprzętu: a. szaf metalowych na brudną i

czystą odzież w części socjalnej b. regałów metalowych do archiwum c. szafy narzędziowej z wyposażeniem w

budynku warsztatowo - garażowym d. myjki ciśnieniowej do budynku warsztatowo-garażowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  akres Zamówienia Częściowego nr 6

Zamawiający opisał w części III specyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia w punkcie VIII. 6. Szczegółowa

specyfikacja wymagań będących przedmiotem Dostaw, objętych poszczególnymi Zamówieniami

Częściowym. Specyfikacja udostępniona na stronie www.bwikwodkan.pl.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.13.11.00-0, 39.17.30.00-5.
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3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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