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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl/376.html

Warszawa: Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu
specjalistycznego z języka angielskiego, sprawa nr 29/ZP/14
Numer ogłoszenia: 60469 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu
kursu specjalistycznego z języka angielskiego, sprawa nr 29/ZP/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa
polegająca na przeprowadzeniu kursu specjalistycznego z języka angielskiego, realizowanego w dwóch
formułach częstotliwości prowadzonych zajęć: zwykłej i intensywnej, w trzech edycjach: 1) I edycja maj-czerwiec
(planowana data rozpoczęcia kursu zwykłego i intensywnego - 19 maja 2014 r.), 2) II edycja wrzesień październik, 3) III edycja październik - listopad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja
istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.600,00 zł (słownie:
tysiąc sześćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie
pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: 16 1010 1010 0041 8313 9120 0000. 4.
Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału
najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00 w pokoju nr 728 (do oferty należy załączyć
kserokopię). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści
tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą; 2) termin obowiązywanie gwarancji; 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium
musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00. 7. Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz z zastrzeżeniem ust. 14 i 15.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma 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.
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III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do ktorych brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie)
zakończone główne usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł każda. Poprzez główna usługę odpowiadającą
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na realizacji
usług w zakresie: przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego obejmujących
terminologii ogólnej (używanej w życiu codziennym) i wojskowej w przedmiocie NATO, UE oraz innych
organizacji międzynarodowych (ONZ, OECD, itp.), bezpieczeństwa międzynarodowego, zagrożeń
współczesnego świata (terroryzm, klęski żywiołowe, kryzys gospodarczy), doskonalenia umiejętności
językowych w zakresie tłumaczenia pisemnego (tekstów polskich i angielskich), pisania pism
użytkowych (business writing), prowadzenia korespondencji służbowej, wystąpień publicznych w
środowisku międzynarodowym, umiejętności dyskusji na tematy polityczne, społeczne i ekonomiczne
(small talks, prezentacje, konwersacje), znajomości słownictwa wojskowego i gramatyki na poziomie
średnim i zaawansowanym (poziom 2 i 3 według Porozumienia standaryzacyjnego STANAG 6001).
2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w: 1)oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem
oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 2)wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ), dowodami, o których mowa powyżej są:
a)poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, b)oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. w przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w powyższym wykazie, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit.
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a). 3.Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił. 4.Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o
których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.5.Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.), składając odrębne oferty, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 6.
Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez
niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej
ustawą oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia
będzie dysponować grupą co najmniej 4 lektorów w przypadku wszystkich edycji kursu. Zamawiający
wymaga aby każdy lektor: 1) posiadał uprawnienia do nauczania języka angielskiego, poświadczone
dyplomami magisterskimi ukończenia studiów filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej lub
równoważnymi (potwierdzony dyplom ukończenia zagranicznych, magisterskich studiów
filologicznych) oraz 2) posiadał min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć języka angielskiego
obejmujących poza językiem ogólnym (używanym w dniu codziennym), co najmniej 3 zagadnienia
związane ze specjalistyczną tematyką planowanego szkolenia, tj.: terminologii ogólnej (używanej w
życiu codziennym) i wojskowej w przedmiocie NATO, UE oraz innych organizacji międzynarodowych
(ONZ, OECD, itp.), bezpieczeństwa międzynarodowego, zagrożeń współczesnego świata (terroryzm,
klęski żywiołowe, kryzys gospodarczy), doskonalenia umiejętności językowych w zakresie tłumaczenia
pisemnego (tekstów polskich i angielskich), pisania pism użytkowych (business writing), prowadzenia
korespondencji służbowej, wystąpień publicznych w środowisku międzynarodowym, umiejętności
dyskusji na tematy polityczne, społeczne i ekonomiczne (small talks, prezentacje, konwersacje),
znajomości słownictwa wojskowego i gramatyki na poziomie średnim i zaawansowanym (poziom 2 i 3
według Porozumienia standaryzacyjnego STANAG 6001). 2. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu, określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w
oparciu o 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 2)wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usługi, kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Z treści załączonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego
i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5.Wykonawcy należący do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składając odrębne oferty, są zobowiązani
wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 6.Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z
warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
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 do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
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

5z8

2014-03-21 10:14

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=6...

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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5)
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

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 się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przewiduje możliwość: 1) zmiany lektora, o którym
mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 1 ust. 17 umowy, w przypadku absencji lektora prowadzącego grupę. W takim
przypadku Wykonawca zorganizuje zastępstwo i skieruje do grupy innego lektora, który musi spełniać niżej
wymienione wymagania: a) musi posiadać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, poświadczone
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dyplomami magisterskimi ukończenia studiów filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej lub równoważnymi (za
równoważne Zamawiający rozumie dyplom ukończenia zagranicznych, magisterskich studiów filologicznych)
oraz b) musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć języka angielskiego
obejmujących poza językiem ogólnym (używanym w dniu codziennym), co najmniej 3 zagadnienia związane ze
specjalistyczną tematyką planowanego szkolenia, tj.: terminologii ogólnej (używanej w życiu codziennym) i
wojskowej w przedmiocie NATO, UE oraz innych organizacji międzynarodowych (ONZ, OECD, itp.),
bezpieczeństwa międzynarodowego, zagrożeń współczesnego świata (terroryzm, klęski żywiołowe, kryzys
gospodarczy), doskonalenia umiejętności językowych w zakresie tłumaczenia pisemnego (tekstów polskich i
angielskich), pisania pism użytkowych (business writing), prowadzenia korespondencji służbowej, wystąpień
publicznych w środowisku międzynarodowym, umiejętności dyskusji na tematy polityczne, społeczne i
ekonomiczne (small talks, prezentacje, konwersacje), znajomości słownictwa wojskowego i gramatyki na
poziomie średnim i zaawansowanym (poziom 2 i 3 według Porozumienia standaryzacyjnego STANAG 6001). 2)
zmiany sal, o których mowa w § 4 umowy, pod warunkiem, że nowe sale oraz ich lokalizacja będą spełniać
wymagania określone w § 4 umowy i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 2. W przypadku
określonym w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, Wykonawca: 1) przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
nowy wykaz osób, zawierający dane potwierdzające spełnianie wymagań wymienionych w ust. 1 pkt 1) lit. a) i b)
niniejszego paragrafu; 2) dostarczy kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzających warunek zawarty w ust. 1 pkt. 1) niniejszego
paragrafu. 3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany w umowie, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, zmiana ta musi być wprowadzona w formie pisemnego aneksu. 4. W przypadku absencji lektora
prowadzącego grupę i przedstawienia osoby zastępującej, która nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 pkt.
1) niniejszego paragrafu, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.mon.gov.pl/376.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Obrony
Narodowej al.Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, pok.727.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2014
godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej, mieszczącej się w Warszawie przy al.
Niepodległości 218..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Wymagany termin realizacji: od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r., z wyłączeniem
miesięcy: lipiec, sierpień.
IV.4.17) Czy 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 być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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