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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144279-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2019/S 062-144279
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
Kalisz
62-800
Polska
Tel.: +48 627651397
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
Faks: +48 627571323
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kalisz.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.kalisz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Świadczenie usługi pralniczej oraz wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej z wykorzystaniem technologii RFID
wraz z serwisem oraz świadczenie usługi pralniczej odzieży ochronnej i roboczej
Numer referencyjny: 17/19

II.1.2)

Główny kod CPV
98310000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pralniczej oraz wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej z
wykorzystaniem technologii RFID (wymienionej w załączniku nr 5 do SIWZ) wraz z serwisem oraz świadczenie
usługi pralniczej odzieży ochronnej i roboczej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
98311000
98315000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej,
— pranie wodne i pranie chemiczne bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej i roboczej, koców,
poduszek, materacy, pokrowców i innych, w tym pranie z dezynfekcją chemiczno-termiczną zgodnie z
wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i z zaleceniami producenta,
— płukanie odzieży ochronnej i roboczej pracowników przy użyciu płynu antystatycznego,
— płukanie koców przy użyciu płynu antystatycznego,
— zamawiający udostępni odpłatnie wykonawcy usługi, na podstawie umowy najmu, pomieszczenie w budynku
2

technicznym szpitala przy ul. poznańskiej 79 na kondygnacji 01 o powierzchni 215,05 m z przeznaczeniem na
magazyn podręczny oraz pomieszczenie do dezynfekcji wózków transportowych.
— suszenie,
— prasowanie,
— maglowanie,
— odplamianie,
— serwis (usługi szwalniczo-krawieckie) – bieżącą reparację bielizny szpitalnej oraz odzieży ochronnej i
roboczej (m.in. przyszywanie guzików, zamków, troków, zszywanie rozdarć, cerowanie),
— wyselekcjonowanie bielizny i odzieży uszkodzonej w wyniku prania lub zużycia,
— odbiór brudnej bielizny szpitalnej i operacyjnej oraz odzieży ochronnej i roboczej z miejsc użytkowania,
— załadunek i transport oraz przywóz i rozładunek czystej bielizny szpitalnej i operacyjnej oraz odzieży
ochronnej i roboczej loco obiekty Zamawiającego przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7,
— transport Wykonawcy zgodny z obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi i epidemiologicznymi.
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
Okres w miesiącach: 43
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Kryterium oceny ofert:
1. Kryterium cena — ocenie podlegać będzie cena brutto oferty — waga 60 %.
2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni)
— waga 40 %.

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:
Zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu warunków dot. zdolności do prowadzenia działalności
zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 tekst jednolity z późn. zm);
d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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e) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:
• informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być
wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
f) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty
powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
Dalszy ciąg wykazu oświadczeń i dokumentów znajduje się w w pkt III 1.2 oraz VI.3 niniejszego ogłoszenia
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy 00/100).
Na potwierdzenie powyższego warunku wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
Dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną
przez zamawiającego w pkt C.2.1.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000, 00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ –
dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie
przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.
3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
5. Santander Bank Polska S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem
„Wadium w przetargu na usługi pralnicze”.
Ciąg dalszy wykazu oświadczeń i dokumentów z pkt III 1.1.
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g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się
wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 roku poz. 798 tekst
jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst
jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.g) - dokument ten
potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych;
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt
D.4.a - f,
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem (liderem),
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę
odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (świadczenie usługi pralniczej oraz
wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej wraz z serwisem) o wartości usługi nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN
brutto (każda usługa).
W przypadku usług wykonywanych, będących w trakcie realizacji - zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeśli wartość usługi zrealizowanej na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej.
Na potwierdzenie powyższego warunku wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
określonego przez zamawiającego w pkt C.2.2, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
lub wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane – druk wykazu
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,
c) dowody określające czy usługi zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego
usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
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W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a) deklaracje zgodności CE dla odzieży i bielizny operacyjnej;
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków do dezynfekcji i prania jakie będzie stosował w
trakcie realizacji zamówienia;
c) wykaz procedur higienicznych dotyczących: higieny rąk, stosowania środków ochronnych, transportu
bielizny czystej i brudnej, postępowania z bielizną czystą, brudną, skażoną i zakaźną, postępowania z odzieżą
ochronną i roboczą, dekontaminacji pomieszczeń wynajmowanych od Zamawiającego, dekontaminacji środków
transportu, zatwierdzone przez specjalistę w dziedzinie epidemiologii;
d) aktualny dokument wydany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na
miejsce wykonywania usługi, potwierdzający, że Wykonawca posiada pralnię posiadającą barierę higieniczną
oraz środki transportu spełniające wymogi przewożenia bielizny szpitalnej i operacyjne, odzieży ochronnej i
materacy;
e) aktualny dokument wydany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce
wykonywania usługi, potwierdzający, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej
z zachowaniem barier sanitarnych;
f) certyfikat ISO 9001 lub równoważny;
g) zaświadczenie/certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzający, że pralnia, w której wykonywana będzie usługa posiada
wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością RABC – system kontroli skażenia biologicznego w
zakresie usług prania, dezynfekcji oraz wynajmu bielizny, odzieży i obłożeń operacyjnych zgodny z polska
normą PN-EN14065:2005;
h) wyniki z badań mikrobiologicznych z II półrocza 2018 r. wykonanych w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej lub innym Akredytowanym Laboratorium Mikrobiologicznym: czystości mikrobiologicznej
odzieży ochronnej, bielizny szpitalnej, materacy, czystości mikrobiologicznej rąk pracowników, czystości
mikrobiologicznej powierzchni płaskich, czystości mikrobiologicznej pojazdów i wózków transportowych,
czystości mikrobiologicznej powietrza w zakładzie pralniczym metodą zderzeniową;
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do niej.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: tak
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: 30/04/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 30/04/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego -Dział Zamówień Publicznych kondygnacja 3 pokój 7

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. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
c) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna),
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego
podstawie,
e) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
f) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ,
g) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie,
h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się
wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
i) zobowiązanie (jeśli dotyczy tj. jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów), które określa w szczególności:
– zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
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– zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot na
zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których
wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2019
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