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UsługiUsługiUsługiUsługi

Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
5
Szczecin
71-241
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Mastalerz
Tel.: +48 914800434
E-mail: mmastalerz@zditm.szczecin.pl
Faks: +48 914393003
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:
Główny adres: www.zditm.szczecin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

I.3) KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia moŜna
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl/
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem podanym powyŜej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://portal.smartpzp.pl
/zditm.szczecin.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać
na adres podany powyŜej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
„Oczyszczanie Miasta Szczecin”, w tym: Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników,
dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym Część II: Oczyszczanie
chodników i miejsc parkingowych znajdujących ...
Numer referencyjny: DZP/53/PN/2018

Usługi - 525816-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525816-2018:TEXT:PL:HTML

1 z 7 2018-11-29 10:49



II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV
90610000

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Oczyszczanie miasta Szczecina, w tym:
Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w
pasie drogowym
Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w
Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie.
Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty moŜna składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie
drogowym
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV
90610000
90611000
90612000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL424

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług dla zadania
Oczyszczanie miasta Szczecina, w tym:
Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w
pasie drogowym
Szczegółowy zakres zamówienia określony został w SIWZ i w załącznikach do
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniŜej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zlecenia interwencyjnego / Waga:
40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznegoOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznegoOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznegoOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym iSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym iSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym iSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznymtechnicznymtechnicznymtechnicznym

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie
Płatnego Parkowania w Szczecinie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług dla zadania
Oczyszczanie miasta Szczecina, w tym:
Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w
Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie
Szczegółowy zakres zamówienia określony został w SIWZ i w załącznikach do
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniŜej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas, w jakim będą widoczne efekty likwidacji
gołoledzi, odgarniania śniegu i błota pośniegowego od momentu ich wystąpienia
/ Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznegoOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznegoOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznegoOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

III.1) Warunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogiZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogiZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogiZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I:
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub
zawodowe zapewniające naleŜyte wykonanie zamówienia, jeŜeli Wykonawca
wykaŜe, Ŝe:
a) wykonał naleŜycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum jedną usługę polegającą na jednoczesnym wykonaniu oczyszczania
terenów zewnętrznych ręcznie oraz przy uŜyciu sprzętu specjalistycznego
(zamiatarki) o wartości nie mniejszej niŜ 2 000 000,00 PLN brutto (dwa miliony
złotych).
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyraŜona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut
NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej). JeŜeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej
tabeli przed wszczęciem postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać Wykonawcy
łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposaŜeniem zakładu lub
urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami w celu realizacji zamówienia tj.:
• zamiatarki: minimum 4 sztuki (w tym 2 zamiatarki elewatorowe), nie starsze
niŜ 10 lat;
• polewaczki samochodowe: minimum 1 sztuka, nie starsza niŜ 10 lat;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać Wykonawcy
łącznie.
Część II:
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i
zawodowe zapewniające naleŜyte wykonanie zamówienia, jeŜeli Wykonawca
wykaŜe, Ŝe:
a) wykonał naleŜycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
minimum jedną usługę, polegającą na sprzątaniu terenów zewnętrznych, tj.
chodników lub ulic lub parkingów o wartości nie mniejszej niŜ 300 000 PLN
brutto (trzysta tysięcy złotych).
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyraŜona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut
NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej). JeŜeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej
tabeli przed wszczęciem postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy
łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposaŜeniem zakładu lub
urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami w celu realizacji zamówienia tj.:
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Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

• odśnieŜarką szczotkową lub pługową – co najmniej 1 szt.
• odśnieŜarką spalinową o szerokości odśnieŜania min. 100 cm – co najmniej 1
szt.
• samojezdną odśnieŜarką pługową o mocy nie mniejszej niŜ 30 kM i napędzie
4x4 – co najmniej 1 szt.
• samobieŜną odśnieŜarką o mocy min. 30 kM i napędzie 4x4 – co najmniej 1
szt.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać Wykonawcy
łącznie;
Uwaga dotyczy części I i II zamówienia: wymienione ilości odnoszą się do sytuacji,
gdy Wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia. JeŜeli Wykonawca
składa ofertę na dwie części zamówienia ma obowiązek wykazać sumę ilości
dostępnych Wykonawcy narzędzi i urządzeń w celu realizacji zamówienia dla
kaŜdej części wraz z informacją o podstawie dysponowani

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeŜonychInformacje o zamówieniach zastrzeŜonychInformacje o zamówieniach zastrzeŜonychInformacje o zamówieniach zastrzeŜonych

III.2) Warunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:
Warunki zostały określone we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanieInformacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanieInformacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanieInformacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówieniazamówieniazamówieniazamówienia

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 207-427871

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/12/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doJęzyki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doJęzyki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doJęzyki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:udziału:udziału:udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować waŜność do: 09/02/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofert
Data: 12/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, POLSKA,
IV piętro, pok. 402.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienie składać się
będzie z dwóch części.
3. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w zakresie części I i
II: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6) ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego do 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 oraz 1A i 1B do części I;
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego.
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego.
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału), zgodnie z Rozdziałem
IV pkt 3 ppkt 2) SIWZ, jeŜeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów;
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego.
4) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeŜeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie
niŜ pienięŜna. Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca, lub Wykonawcy
wspólnie;
Ww. oświadczenie naleŜy złoŜyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego.
5) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania
innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
Ww. pełnomocnictwa naleŜy złoŜyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy uŜyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Ww. pełnomocnictwa naleŜy złoŜyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy uŜyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5. O udzielenie zamówienia moŜe się ubiegać Wykonawca, który nie podlega
wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
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1) art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy.

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2018
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