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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356427-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne
na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
2017/S 174-356427
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
Świebodzin
66-200
Polska
Tel.: +48 684750916
E-mail: zp@um.swiebodzin.pl
Faks: +48 684750916
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.swiebodzin.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.swiebodzin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowe wykonanie usług: utrzymanie zieleni miejskiej, zamiatanie chodników, opróżnianie koszy
ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Świebodzina oraz utrzymanie zieleni wiejskie.
Numer referencyjny: BiZP.271.24.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe wykonanie usług: utrzymanie zieleni miejskiej, zamiatanie
chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Świebodzina oraz
utrzymanie zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy
Świebodzin, z podziałem na 4 zadania:
1.1. Zadanie 1: Strefa I – miasto + Wioski Zachód
i/lub
1.2. Zadanie 2: Strefa II – miasto + Wioski Wschód
i/lub
1.3. Zadanie 3: Strefa Centrum – miasto
i/lub
1.4. Zadanie 4: Aranżacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Świebodzin
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ wraz z załącznikami. Pozostałe warunki
realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 12 (Zadanie 1, Zadanie
2, Zadanie 3, Zadanie 4) do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 1: Strefa I – miasto + Wioski Zachód
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000
90620000
90500000
77314100
77342000
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i gmina Świebodzin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 1: Strefa I – miasto + Wioski Zachód, obejmujące m.in.: pielęgnację trawników, żywopłotów, rabat i
gazonów, zamiatanie chodników i części pasa jezdni, opróżnianie koszy ulicznych i na psie odchody, zimowe
utrzymanie chodników, wiosenne i jesienne wygrabianie liści, sprzątanie po zimie chodników i części pasa
jezdni, świąteczne sprzątanie przed pomnikiem, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, sprzątanie przystanków
PKS i zatoczek, oczyszczanie kratek ściekowych, nasadzenia zieleni w m. wiejskich oraz utrzymanie czystości
ścieżek rowerowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zakres usług zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień i będą zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w
załączniku nr 11 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 10 %
na zamiatanie i koszenie oraz maksymalnie do 5 % na opróżnianie koszy.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2: Strefa II – miasto + Wioski Wschód
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000
90620000
90500000
77314100
77342000
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i gmina Świebodzin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 2: Strefa II – miasto + Wioski Wschód, obejmujące m.in.: pielęgnację trawników, żywopłotów, rabat i
gazonów, zamiatanie chodników i części pasa jezdni, opróżnianie koszy ulicznych i na psie odchody, zimowe
utrzymanie chodników, wiosenne i jesienne wygrabianie liści, sprzątanie po zimie chodników i części pasa
jezdni, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, sprzątanie przystanków PKS i zatoczek oraz oczyszczanie kratek
ściekowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zakres usług zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień i będą zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w
załączniku nr 11 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 10 %
na zamiatanie i koszenie oraz maksymalnie do 5 % na opróżnianie koszy.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 3: Strefa Centrum – miasto
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000
90620000
90500000
77314100
77342000
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świebodzin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 3: Strefa Centrum – miasto, obejmujące m.in.: pielęgnację trawników, żywopłotów, rabat i gazonów,
zamiatanie chodników i części pasa jezdni, opróżnianie koszy ulicznych i na psie odchody, zimowe utrzymanie
chodników, wiosenne i jesienne wygrabianie liści, sprzątanie po zimie chodników i części pasa jezdni, dekorację
świąteczną, świąteczne sprzątanie przed pomnikiem, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, oczyszczanie
kratek ściekowych oraz obsługę i konserwację fontann.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zakres usług zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień i będą zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w
załączniku nr 11 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 10 %
na zamiatanie i koszenie oraz maksymalnie do 5 % na opróżnianie koszy.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 4: Aranżacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Świebodzin
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świebodzin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 4: Aranżacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Świebodzin, obejmujące m.in.: nasadzenia,
podlewanie i pielęgnację roślin oraz zimową dekorację.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Zakres usług zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień i będą zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w
załączniku nr 11 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 5 %
na nasadzenia.
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1) i 8) ustawy Pzp.
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 2) Rozdziału X. SIWZ.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w formie JEDZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego...
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej...
5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu... – zgodnie z SIWZ
6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne... – zgodnie z SIWZ
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1)Zdolności technicznej lub zawodowej:
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a)Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych... –
zgodnie z SIWZ
b)Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych... – zgodnie z SIWZ
c)Wykaz osób... – zgodnie z SIWZ
6.Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.2.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonali:
a) co najmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu czystości chodników, dróg w tym zimowego utrzymania
chodników, dróg lub na utrzymaniu zieleni miejskiej, wiejskiej o wartości co najmniej:
— Zadanie 1: 200 000 PLN każda,
— Zadanie 2: 200 000 PLN każda,
— Zadanie 3: 200 000 PLN każda,
wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) co najmniej 2 usługi polegające na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni miejskiej o wartości co najmniej:
— Zadanie 4: 100 000 PLN każda wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
2.2.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia, co najmniej:
a) Zadanie 1:
— kosiarka trawnikowa o poj. kosza 50-60 l – min. 6 szt.,
— kosiarka do traw żyłkowa (podkaszarka) – min. 6 szt.,
— kosiarka do przycinania żywopłotów – min. 4 szt.,
— dmuchawa do liści – min. 2 szt.,
— pojazd do transportu (samochód z nadwoziem np. skrzyniowym, furgonem lub samochód z przyczepą lub
ciągnik z przyczepą) o ładowności do 3,5 t – min. 1 szt.;
b) Zadanie 2:
— kosiarka trawnikowa o poj. kosza 50-60 l – min. 4 szt.,
— kosiarka do traw żyłkowa (podkaszarka) – min. 4 szt.,
— kosiarka do przycinania żywopłotów – min. 2 szt.,
— dmuchawa do liści – min. 2 szt.,
— pojazd do transportu (samochód z nadwoziem np. skrzyniowym, furgonem lub samochód z przyczepą lub
ciągnik z przyczepą) o ładowności do 3,5 t – min. 1 szt.;
c) Zadanie 3:
— kosiarka trawnikowa o poj. kosza 50-60 l – min. 4 szt.,
— kosiarka do traw żyłkowa (podkaszarka) – min. 4 szt.,
— kosiarka do przycinania żywopłotów – min. 2 szt.,
— dmuchawa do liści – min. 2 szt.,
— pojazd do transportu (samochód z nadwoziem np. skrzyniowym, furgonem lub samochód z przyczepą lub
ciągnik z przyczepą) o ładowności do 3,5 t – min. 1 szt.;
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d) Zadanie 4:
— samochód dostawczy max. tonaż 3,5 t przystosowany do transportu konstrukcji kwietnikowych – min. 1 szt.
— opryskiwacz – min. 2 szt.
— lanca do podlewania donic i konstrukcji – min. 1 szt.
— budynki (szklarnie) umożliwiające przechowanie i zapewniające prawidłowy wzrost roślin nasadzonych w
konstrukcjach kwietnikowych stojących i wiszących – min. 1 kpl.
2.2.3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji co najmniej:
a) Zadanie 1:
— 1 osobę, w charakterze kierownika prac,
— 7 osób do wykonywania prac o charakterze technicznym w zakresie utrzymania czystości i utrzymania
terenów zielonych, w tym co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami
mechanicznymi;
b) Zadanie 2:
— 1 osobę, w charakterze kierownika prac,
— 5 osób do wykonywania prac o charakterze technicznym w zakresie utrzymania czystości i utrzymania
terenów zielonych, w tym co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami
mechanicznymi;
c) Zadanie 3:
— 1 osobę, w charakterze kierownika prac,
— 5 osób do wykonywania prac o charakterze technicznym w zakresie utrzymania czystości i utrzymania
terenów zielonych, w tym co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami
mechanicznymi;
d) Zadanie 4:
— 1 osobę, w charakterze kierownika prac,
— 2 osoby do wykonywania prac o charakterze technicznym w zakresie utrzymania zieleni, w tym co najmniej 1
osobę posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 18 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) Zadanie 1: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2) Zadanie 2: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
3) Zadanie 3: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
4) Zadanie 4: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w SIWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony Formularz Oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1-1 (Zadanie
1) do SIWZ, załącznik nr 1-2 (Zadanie 2) do SIWZ, załącznik nr 1-3 (Zadanie 3) do SIWZ, załącznik nr 1-4
(Zadanie 4) do SIWZ.
2) Wypełniony Kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1a-1
(Zadanie 1) do SIWZ, załącznik nr 1a-2 (Zadanie 2) do SIWZ, załącznik nr 1a-3 (Zadanie 3) do SIWZ, załącznik
nr 1a-4 (Zadanie 4) do SIWZ oraz Koncepcję nasadzeń (Zadanie 4).
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Rozdziału XI. SIWZ w formie Formularza Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia („JEDZ”).
4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa pkt 2.1 Rozdziału XII. SIWZ.
5) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 Rozdziału XVI. SIWZ.
6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2017
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