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Adres strony internetowej, na K6rej zamieszczona bQdzie specyfikaga istotnych warunk6w zam6wienia

(.lezeli dotyczy):

http://www.zdm.waw.Pl

Ooloszenie nr 31509 - 2017 z dnia 2017-02-24 r'

Wa rszawa : Przygotowa nie i przeprowadzen ie warsztat6w dotyczqcych

wychowania kom unikacyinegof w szczeg6l no6ci iazdy rowerem' w

szkolach podstawowych biorqcych udzial w kampanii "Rowerowy 
Maj"

oGLOSZENIE O ZAMoWTENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogl'oszenia: obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego

zam6wienie dotYey projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze 5rodk6w Unii Europeiskiei

tak

Nazwa proiektu lub Programu

Rozw6j sici tras rowerowych warszawy w ramach ZIT-WOF -etap I Umowa nr RPMA 04'03'02-14-6752176-

o zam6wienie mogq ubiega6 siq wylqcznie zaklady pracy chronionei oraz wYkonawcy' K6rych

dzialatnoS6, lub dzialalnoS6 ich wyodrQbnionych organizacyinie iednostek' K6r€ bedq

realizowaly zam6wienie, obeimuie spolecznq i zawodowe integracjQ os6b bqdacYch czlonkami

grup spolecznie malginalizowanych

nie

Nale2v Dodaa minimalny procentowy wskainik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wiqcej kategorii' o

K6rvchmowawart.22ust.2ustawyPzp,niemniejszyni23oo/o'os6bzatrudnionychprzezzakladypracy

chronionei lub wykonawc6w albo ich jednostki (w o/o)

;ir;l ii

SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiaiqcY

nie

Postepowanie Przeprowadza Podmiot, K6r€mu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli

ptzeprowadzenie PostqPowania

tztt
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nre

Informacje na temat podmiotu kkir€mu zamawiaiacy Powierzyupowierzyli Prowadzenie

PostqPowania:

Postqpowanie jest pnzeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaiecYch

nie

Je2eli tak, nalezy wymieni6 zamawiajQcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaja postqpowanle oraz pooac

adresv ich siedzib, krajowe numery idenMkacyjne oraz osoby do kontaK6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postqpowanie jest przeProwadzane wsp6lnie z zamawiaiecymi z innych paristw

czlonkowskich Unii EuroP€iskiej

nie

w przypadku P]zeprowadzania PostQPowania wsp6lnie z zamawiajecYmi z innYch paistw

czl,onkowskich Unii EuroPeiskiej - maiqce zastosowanie kraiowe prawo zam6wiei

publicznych:

tnformacje dodatkowe:

I. 1) I{AZWA f ADRES: Miasto Stoteczne Warszawa - ZanEd Dr6g Mieiskich' kraiowy numer

idenMkacyjny, ul ul' Chmielna r20,00801 Warszawa' woj' mazowieckie' pafistwo Polska' tel' 22 55

89 000, e-mail zzp@zdm waw'pl, faks 228 909 211'

Adres stronY internetowej (URL): http://wwwzdm waw'pl

I. 2) RODZAT ZAMAWIATACEGO: Administracja samozadowa

r,3) WSP6L E UDZTELANTE ZAM6Wre NIa oe5eli dotl/t'.yl,'

podzial obowiEzk6w miqdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postqpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego pzeprowadzania postqpowania z zamawiajacymi z innych pa6stw

czlonkowskich Unii Europejskiej (K6ry z zamawiajEcych jest odpowiedzialny za pzeprowaozenle

postQpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postqpowania odpowiadajq pozostali

zamawiaiacy, czy zamowienie bqdzie udzielane przez kaidgo z zamawiajQcych indywidualnie' czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu ina Qecz pozostalych zamawiaiEcych):

I.4) KOMUNTKAOA:

Nieograniczony. petny i bezposr€dni dostgp do dokument6w z postQpowania moina uzyskac

pod adresem (URL)

?- z 1'7
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nie

Adres strony internetowej, na kt6reJ zamieszczona bQdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

tak

http://www.zdm.waw.Pl

Dostqp do dokument6w z PostQpowania iest ograniczony - wiqcej informacji moina uzyska6

pod adresem

nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu naleiy przesyla6:

EleKronicznie

nie

a0res

Dopuszczone iest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

PostqPowaniu w inny spos6b:

nie

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

PostQPowaniu w inny spos6b:

nie

Adres:

7arz4d Dr6g Miejskich, ul chmielna 120' 00-801 kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzQdzi i urzqdzefi lub format6w plik6w'

kt6re nie sq og6lnie dostqpne

nie

Nieograniczony, pelny, Dezpo6redni i bezptatny dostQp do tych narzedzi motna uzyska6 pod adresem:

(uRL)
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U,1) azwa nadana zam6wieniu Pnez zamawiajqc€go: Prrygotowanie i pzeprowadzenie

warsztat6w dotyczAcych wychowania komunikacyjnego, w szczeg6lno6ci jazdy rowerem' w szkolach

podstawowych biorqcych udzial w kampanii ,,Rowerowy Maj"

Numer referencyjnVt DPZ/20 IPN/ 19 I 17

Pzed wszczQciem postQpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

fI.2) Rodzai zam6wienia: uslugi

II.3) Informaqia o moiliwo6ci skladania ofeft czqSciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

Ir.4) Kn6tki opis przedmiotu zam6wienia f4'le/kosc zakres' rcd?a/ i 
'iost 

dosaw usfug lub tob<it

budowlanych lub okre'lenie zapottzebwania i wymagai ) a w PtalPadku partnerstuta

innowacyjnego - okre5lenie zaPotrzebowania na innowacYiny produkt' uslugQ lub roboty

budowlane: Przygotowanle I przeprowadzenie warsztat6w dotyczacych wychowania komunikacyjnego'

w szczeg6lno6ci mobilnoSci aktywnej i zachqcenia do jazdy rowerem' w szkotach podstawov'/ych

biorAcych udzial w kampanli .Rowerowy Maj" Warto66 szacunkowa zam6wienia przekracza

r6wnowarto6i kwoty 30 000 EURo a jest mnieisza nii r6wnowartosc kwotv 209 000 EURO

II.5) Gftiwny kod CPV: 80000000-a

rr.6) calkowita warto66 zam6wieni a (je2eli zanawidllcy Ndaie infonnacie o 
'vaftoict 

zandwienia)"

wartos6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku urntjw Qnot4/yc!1 lub dynanicznego systernu zakufiw - szacunkowa olkowita

haksynatna hradosc l'7 caryD okrcs/b obowqzywania unow ranowel lub dynaDlcznego slstea'o

zakupow)

4 zl7
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It,7) Czy przewiduie siq udzielenie zam6wie6, o kt6rych mowa w art' 67 ust' 1 pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust 6 Pkt 3 ustawY PzP: tak

Okre6lenie przedmiotu, wielkosci lub zakesu oraz warunk6w na jakich zostanE udzielone zam6wienia' o

K6rvch mowa w art. 67 ust. 1 pK 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: zamawiajqcy pzewiduje

mo2|iwo66udzie|eniazam6wie6,oK6rychmowawart.6Tust.lpkt6ustawyPzp'

U,8) Okres, w kt6rym rcalizowane bQdzie zam6wienie lub okr€s' na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakuP6w:

data zakoiczenia : 30 I 05 I 2077

IL9) tnformacje dodatkowe:

ut.l) WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWAI{rU

IU,1.1) KomPetencie lub uPrawnienia do prowadzenia okr€6lonei dzialalno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w

Okre5lenie warunkow:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacia finansowa lub ekonomiczna

Okre5lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

ttt'1.3) zdolnos6 techniczna lub zawodowa

okregrenie warunk6w: l.Wykonawca W okresie ostatnich 3 rat przed uprywem terminu skladania

ofert, a jeieli okres prowadzenla dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie' wykonal (w przypadku

uslug okresowych r6wniei wyKonuje) nastqpuiqce zam6wienia: - zrealizowal co najmniej 5 uslug

edukacyjnych na podstawie odrqbnych um6w' Ustugite dotyczyty prowadzenia warsztatow w

szkotach podstawowych i prrygotowania scenariuszy tych warsztat6w - peeprowadzil minimum

1O0O warsztat6w o tematyce wychowania komunikacyjnego Przez pojedyn@y warsztat rozumie siq

jedne zajqcia przeprowadzone na poddawie scenariusza przed grupa uczestnik6w (np' uczniow

szkoh Dodstawov{ej), trwajace minimum 45 minut - pneprowadzil szkolenie dla os6b prowadzqcych

warsztaty (trener6w) przygotowujEcych do realizowania tych warsztat6w W celu potwierdzenia

',vvkonanych 
lub wylonywanych uslug Wykonawca musi pzedstawid wykaz tych uslug wraz z

\ztl
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podaniem ich wartosci, pnedmiotu zam6wienia, dat wykonania i podmiot6w na Qea K6rych uslugi

te zostaly wykonane oraz dowod6w potwierdzajqcych, 2e uslugi te zostaly lub sq wykonywane

naleiycie.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce siQ kwalifikacjami zawodowyml/

uDrawnieniami, do5wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanq im

powienone, zgodnie z ponlzszym wykazem: Lp Stanowisko - Wymagana liczba os6b -

do6wiadczenie zawodowe: l.Koordynator projektu - 1 osoba - doSwiadczenie w realizacji min' 1

podobnej uslugi, polegajacej na koordynacji proiektu obejmujAcego reatizacje min' 100 warsztatow w

okresie 1 miesiaca. PEez koordynacjQ projeKu rozumie siQ ustalenie harmonoqramu' napisanie

scenariuszy, szkolenie trener6w, ustalenie grafiku trener6w, pnygotowanie material6w niezbqdnych

do Drowadzenia zajqe, realizaqe warsztat6w oraz ewaluacja projeKu 2 Trener/prowadzqcy warsztaty

- l0 osob - Dosiadanie doswiadczenia w pracy z dziecmi i mlodzie2Q nie mniejsze ni2 2 lata Osoba

niekarana za pftestqpstwo umyslne'

zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postQpowaniu imion I nazwisk os6b wykonujqcych czynno6ci przy realizacji zamowienia

wraz z informacjq o kwalifikaciach zawodowych lub do6wiadczeniu tych osob: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

tII.2.1) Podstawy wykluczenia okre6lone w a1t' 24 ust' 1 ustawy Pzp

IU,2.2) Zamawiaiqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art' 24 ust' 5

ustawy Pzp nie

(podstawa wyklucenia okreslona w art' 24 ust' 5 pR l ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia okreslona w art 24 ust 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia okreglona w art' 24 ust' 5 pK 4 ustawy Pzp)

rrl3) WYKAZ OSWraDczEf SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCq w cELu WSTEPI{EGO

POTWIERDZENIA' ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZEI{IU ORAZ SPELNIA WARUI{KI UDZIATU

W POSTEPOWANTU ORAZ SPETNIA KRYTERTA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postQpowaniu

tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

nte

ttr.4) UTYKAZ OSwtADCZEf LUB DOKUMENT6W 
', 
SKIIDANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPIOWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIA'ACEGO W CELU POTWIERDZENIA

ozlt
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oKouczNoscr, o KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcq, K6re9o oferta zostala najwyZej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziei zlo2enia o5wiadcze6 lub

dokument6w, potwierdzaiEcych brak podstaw do wykluczenia tj': l W celu potlvierdzenia braku

podstaw wyktuczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pld 1 ustawy Pzp - odpis z wla6ciwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jeteli odrqbne peepisy wymagaja

wpisu do rejestru lub ewidencji.

rrl.5) WYKAZ O$WTADCZEf| LUB DoKul',lENT6W sKtaDANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTqPOWANTU NA WEZWAI{IE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoucz osct, o KT6RYCH MOWA W ART' 25 UST' 1 PKI 1 USTAWn PZP

ur.5,1) W ZAKRESTE SPELNTANTA WARUNK6W UDZIATU W POSTEPOWANTU:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcq, K6r€9o oferta zostala najwyiej oceniona' do zlo2enia w

wyznaczonym, nie kr6tszym nii 5 dni, terminie aKualnych na dziei zto2enia o6wiadczeri lub

dokument6w, K6re potwierdzajq okolicznosci spelniania warunk6w udzialu w postqpowanlu oraz

braku podstaw do wykluczenia tj.: 1 W celu potwierdzenia spelniania warunku' o Korym mowa w

Dr*l.2.2.!5IWz - wykazu us'lug wykonanych' a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ciqglych

r6wnie2 wykonywanych, w okesie ostatnidl trzech lat pned uplywem terminu skladania ofert' a

je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okr€sie' wraz z podaniem ich warto5ci'

Drzedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz K6rych ustugi zostaly wykonane - zalqcznik nr 2

(,,Do5wiadczenie Wykonawcll Do powyzszego wykazu powinny by6 dotEczone dowody okreslajqce'

czy wymienione w wykazie uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nale2ycie' przy czym

dowodami, o K6rych mowa sq referencje bqdi inne dokumenty wystawione pzez podmiot' na zecz

K6rego ustugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczefi ciqglych lub okresowych sE wyKonywane'

a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie iest w stanie uzysKac

tych dokument6w - oswiadczenie Wykonawc'y; w przypadku 6wiadqei okresowych lub ciqgtych

nadal wykonywanych referencje bqdi inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanle

powinny by6 wydane nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert 2 w celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pK 7 2 2'2 SIWZ - wykaz os6b' skierowanych

pr2ez Wykonawcq do realizagi zam6wienia publicznego' K6re bqda uczestnisyi w wykonywaniu

zam6wienia, wraz z informagami na temat ich kwaliRkacji zawodowych, uprawnie6, doswiadczenia i

wyksztalcenia niezbqdnych dla wykonania zam6wienia' a takze zakresu wykonywanych przez nie

czvnno6ci wraz z informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalacznik nr 3 ("Wykaz

os6b').

1z11
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERT6W SELEKCJI:

rtt.6) WYKAZ OslrrADczEli LUB DOKUMET{T6W SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTqPOWANIU NA WEZWA TE ZAMAWIATACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZT{O6CI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST' 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt UI'3) - III'6)

l.Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowanru, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czesci, polegae na

zdolnoiciach technicznych lub zawodolvych lub sytuacji flnansowej lub ekonomicznej innych

Dodmiot6w, niezale2nie od charaKeru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych'

l.l.ZamawiajAcy ZEda od wykonawcy, K6ry polega na zdolno6ciach lub svtuacji innych podmiot6w

na zasadach okreslonych w art. 22a uslaw Pzp, pnedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w' w

celu Dotwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpisu

z wlakiwego rejestru tub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci gospodarczej, je2eli

odrebne pEepisy wymagaJq wplsu do rejestru lub ewidencji' l 2 Wykonawca' K6ry polega na

zdolnosciachlubeytuacjiinnychpodmiot6w,musiudowodni6Zamawiajqcemu'2erealizujqc

zam6wienie, bqdzie dysponowaf niezbqdnymi zasobami tych podmiot6w' w szczeg6lnosci

DrzedstawiajEc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dysporycji niezbqdnych zasobow na

potnebyrealizacjizam6wienia.l.3.Wceluoceny,czyWykonawcapo|egajqcnazdo|nosciach|ub

swuacjiinnychpodmiot6wnazasadachokreslonychwart22austawyPzp'bQdziedysponowal

niezbQdnymi zasobami w stopniu umo2liwiajqcym nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz

oceny, czy stosunek lE@Acy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich

zasob6w, zamawiajEcy 2Eda dokument6w okre6lajqclch w szczeg6lno5ci: 1'3'l zakres dostqpnych

Wykonawcy zasobow innego podmiotu, 1'3'2'sposob wykorzystania zasob6w innego podmiotu' peez

wykonawcQ, przy wykonywanlu zam6wienia, 13'3'zakres iokres udzialu innego podmiotu przy

wykonywaniu zam6wienia, 13 4 czy podmiot' na zdolnokiach kt6rego wykonawca polega w

odniesieniudowarunkowudzialuWpostqpowaniudotyczqcychwyksdalcenia,kwalifikacji

zawodowych lub doswiadaenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, K6rych wskazane zdolno6ci

dotyczE. 1.4'Jeieli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa'

podmiotu, o Korym mowa w pK 2', nie potwierdzajq spelnienia pzez wykonawcq warunk6w udzialu

w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy lvykluczenia' zamawiajqcy zEda' aby

wvkonawca w terminie okre5lonym przez zamawiajqcego: 1) zastqpil ten podmiot innym podmiotem

lub Dodmiotami lub 2) zobowlazal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zamowienia'

jeZeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowE lub ekonomicznq' o K6rych

8z11
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mowa w pK 2. 2. Wykonawca zalqczy do oferty koncepcje scenariusza dla klas 0-I; koncepcje

scenariusza dla klas II-nI; koncepcje scenariusza dla klas IV-VI'

SEKCTA IV: PROCEDUM

ry.1) OPrS

fV.1.l) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) zamawiaiqcy iqda wniesienia wadium:

nie

W.1,3) Pnewiduje siQ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

nie

IV,1.4) Wymaga siQ zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolaczenia do

ofeit katalog6w elektronicznych:

nte

Dopuszcza siq zlo2enle ofeft w postaci katalog6w eleKronicznych lub dolAczenia do ofert katalogow

eleKronicnych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV,1.5.) wymaga siq zloienia oferty wariantowei:

nie

Dopuszcza siQ zloZenie oferty wariantowel

nle

Zloienie oferty wariantowej dopuszcza siQ tylko z jednoczesnym zto2eniem oferty zasadniczej:

nie

IV,1.6)PrzewidywanaliczbawYkonawc6w,kt6rryzostanqzaproszenidoudzialuw

postQPowaniu

(przetary ograniczony,4egoc/aob z ogbs?en ieh' dialog lonkurcncyiny' paftnerctwo innouocyine)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
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Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowY ramowei lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bqdzie zawarta:

Czy pnewiduje siq ograniczenie Iiaby uczestnik6w umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowrenie dynamicznego systemu zakup6w:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siq zlozenie ofert w formie

katalog6w elektroni€znYch:

nie

Pnewiduje siq pobranie ze zlozonych katalog6w eleKronicznych informacji potzebnych do

sporzEdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zaKupow:

nre

ry,1,8) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest prreprcwadzenie aukcji eleKronicznej (przeta/g n/bog raniczony, ptzetarg

ogranicmny, r,egociaoe ? osy'os?eD/b/D) nie

Naleiy wskaza6 elementy' kt6ry€h wartosci bqdq przedmiotem aukcji elektroniczneit

pnewiduje siq ograniczenia co do ptzedstawionych warto6ci, wynikaiqce z opisu Przedmiotu

zam6wienia:

nte

Nale2y poda6, kt6re informacje zostanE udostqpnione wykonawcom w trakcie aukcji eleKronicznei oraz

jaki bQdzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakiiest pzewidziany spos6b postqpowania w toku aukcji eleKronicznej ijakie bqdA warunki' na jakich

wvkonawcy bqdq mogli licytowa6 (minimalne wysoko6ci postqpieh):

l0 z l'l
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Informacje dotyczEce wykorrystywanego sprzetu eleKronicznego, rozwiqza6 ispecyfikacji technicznych

w zakresie polqczen:

Wymagania dotyczqce rejestracji i idenqdikacji wykonawc6w w aukcji eleKronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetaPowa

etap nr czas trwania etapu

czyv,rykonawcy,kt6rzyniezlozylinowychpostEpiefi,zostanqzakwalifikowanidonastqpnegoetapu:

nie

Warunki zamkniqcia aukcji eleKronicznej:

tv.z) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2,1) Kryteria oceny ofed:

IV,2.2) Kryteria

Kryteria Znac2ente

1. cena ofertowa brutto 60

jako56 , merytoryczna zawarto6i ofert 40

IV.2.3) Zastosowanie Procedury, o R6rei mowa w alt' 24aa ust' 1 ustawy Pzp (pnetarg

nieograniczonY)

nie

w.3) Negociacje z ogloszeniem, dialog konkur€ncYjny' partners'two innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacii z ogl'oszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszq spelniae wszystkie oferty:

Peewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia neg€acji nie

Pnewidziany jest podzial negocjagi na etapy w celu ograniczenia liczby ofett: nie

Nale2ypodatinformacjenatematetap6wneg€acji(wtymliczbeetapow):

Informacje dodatkowe
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2017 -02-24 10:42



Cgloszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx? id:1 b I df7 5 5 -7 92d-4d'19 - a "'

Iv.3.2) tnformacie na temat dialogu konkur€ncyinego

Opis potrzeb iwymaga6 zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacjaowysoko6cinagr6ddlawykonawc6w,kt6rzypodczasdialogukonkurencyjnegopzedstawili

rozwiEzania stanowiEce podstawe do skladania ofert, je2eli zamawiajqcy pnewiduje nagrody:

Wstqpny harmonogram postqpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzai: nie

Naleiy podae informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

tv.3.3) Informacje na temat Partnerstwa innowacyinego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuiqce minimalne wymagania, K6rym musza odpowiadac

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w c€lu ogranieeniu liczby ofet podlegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowaniekryteri6wocenyofertWskazanychWspecyfikacjiistotnychwarunk6wzamdwienia:

nie

Informacje dodatkowe:

w,4) LicYtacja eleKroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na Korej jest dostqpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji eleKronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i idenMkacji wykonawc6w w llcytacji elektronicznej' w tym wymagania

techniczne uftQdzei informatycznych:

Sposob postgpowania w toku licytacji eleKronicznej' w tym okreslenie minimalnych wysokoki postEpiei:

Informacje o liczbie etap6w licytacji eleKronicznej i czasie ich trwanla:

Licytacja wieloetapowa
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etao nr czas trwania etapu

Wykonawcy, K6rzy nie zlo2yli nowych postqpiefi, zostanE zakwaliflkowani do nadqpnego etapu: nre

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamkniqcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, K6re zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w spl?wle

zam6wienia publicznego, albo 096lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatlowe:

ry.s) ZMIAI{A UMOWY

Przewiduje siq istotne zmiany Postanowieri zawartei umowy w stosunku do tresci oferty' na

podstawie kt6rei dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalei wskazai zakres, charaKer zmian oraz warunki wprowadzenia zmlan:

l.Zgodnie z trekiq art. 144 ustawy - Prawo zam6wieh publicznych zamawiajacy pzewiduje zmiany

Dostanowiei umowy w stosunku do tre5ci oferty' na podstawie lc6rej dokonano wyboru Wykonawcy

dotyczEce odpowiednio wartosci umowy/zam6wienia' terminu realizacji umowy (w tym termin6w

wskazanych w Harmonogramie, stanowiqcym zalqcnik do Opisu pzedmiotu zam6wienia)' sposobu

rozlicze6 umowy, terminu rozriczen umowy w przypadku zaistnienia nastqpujacych okolicznoki: 1)w razie

konieczno6ci podjQcia dzialai zmiezajAcych do ograniczenia skutk6w zdaflenia losowego wotanego

przez czynniki zewnqtzne. K6re9o nie moina bylo pzewidziet z pewno6ciq' szczeg6lnie zagrazajqce

bezpo6rednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub gro2qcego powstaniem szkody niewspotmiernie wiqkszej niz

spowodowanadzialaniemIubzan|echaniemnaruszajqcymdyscyp|ineSrodk6wpub|icznych;2)w

nastqpstwie wykraczajacych poza terminy okreslone w k p'a procedur administracyjnych oraz innych

termin6w formalno-prawnych urzqdowych majEclch wplyw na termin realizacji zam6wienia o ile ich

przyczynE nie sq zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy; 3)ograniczenia 6rodk6w bud2etowych

pzeznaczonych na realizagq zam6wienia, w prrypadku niezaleznych od Stron braku moiliwogci

technicznych w szkofach do przeprowadzenia warsztat6w we wskazanym w Harmonogramie terminie (z

powod6w m.in. v\rycieczki, remont plac6wki, inne dzialania planowe szkoly)' czego Wykonawca przy

dolo2eniu naleiytei staranno6ci nie m6gl pzewidziec pnedktadajec Harmonogram dopuszcza slQ

13z17
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- odpowiednio do tego jaki wpfnv na te zmiany bqda miaty ww. przypadki 4)zmiany umowy mogq byi

dokonane r6wniei w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art 144 ust' I pK 2-6 ustawy

Pzp'2.Warunkiemwprowadzeniazmianzawartejumowyjestspozqdzeniepodpisanegoprzezstrony

protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wystqpienie, co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie' Protokol konieczno5ci bedzie zalqcznikiem

do aneksu do niniejszeJ umowy'

IV.6) INFORMAOE ADMINISTRACY]NE

tv.6.1) sPosob udostqPniania informacji o charaKeJze poufnYm ae2eli doWD:

6rodki sluiace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania otert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu:

Dala: 07 | 03 l2O!7, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglqdu na pilnq potnebq udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, pnetarg ograniczony' negocjacje z ogtoszeniem):

nie

Wskazad powody:

JQzyk lub jezyki, w jakich moga byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postQPowan iu

> polski

W.6,3) Termln zwiezania ofertq: okres w dniach: 30 (od osutecznego terminu skladania ofert)

Iv.6.4) Prrewiduie siQ uniewainienie PostQpowania o udzielenie zam6wienia' w Przvpadku

nieprzyznania Srodk6w Pochodzecych z budietu Unii Europeiskiei oraz niePodlegaiecYch

zwrotowi 6rodk6w z pomocy udzielonei pflez Paftswa elonkowskie Europeiskiego

PolozumieniaowolnymHand|u(EFTA),ktriremia|ryby6Przeznaczonenasfinansowanie

cal'ogci lub czqSci zam6wienia: nie

IV.6.5) Przewiduie siq uniewainienie PostQPowania o udzielenie zam6wienia' jeieli 5rodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wief na badania naukowe lub prace rozwojowe' kt6re

zamawiaiacy zamier2al prreznaczy6 na sfinansowanie cal'o5ci lub czQsci zam6wienia' nie

zostalY mu Przyznane nie
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IV.6,6) Informacje dodatkowe:

l.Oferta wraz z zalacznikami musi by6 podpisana przez Wykonawcq' Zamawiajqcy wymaga/ aby ofertq

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasdwym rejestne lub ewidencji

dzialalno6ci gospodarczej' Je2eli osoba/osoby podpisujEca ofertq dziala na podstawie pelnomocnictwa' to

pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty Pelnomocnictwo musi zostai

ztozone wraz z ofertq w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii Do pelnomocnictwa nalezy

zalEczyt dokumenty potwierdzajAce, 2e osoba udzielajAca pelnomocnictwa byla upowainiona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co moina wykaza6 w szczeg6lnosci

pnez zatEczenie odpisu z Krajowego Rejestru SEdowego lub informacji odpowiadajEcej odpisowi

aKualnemu Rej€stru Peedsiqbiorcow pobieranej na Podstawie art 4 ust' 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia

1997 r. o Kcjowym Rejestrze SEdowym (Dz' U' z 2Oo7 t' Nr 168' poz 1186' z p6zn' zm ) albo

zaswiadczeniaowpisiedocentrahejEwidencjiilnformacjioDziala|no6ciGospodarczejzgodniezart.3S

ust. 4 ustawy o siwobodzie dziataho6ci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r' (Dz'U' z 2015 r'' poz' 584' z

p6in. zm.)). 2.zasady skladania oferty przez podmioty wystqpujace wsp6lnie: 2'1'Wymagane

oiwiadczenia wskazane w pK 8 3 SIWZ (oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w

postqpowaniu oraz oiwiadczenie Wykonawcy' 2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art' 24 ust l pK

12 - 23 i ust. 5 pK 1, 2 i4 ustawy Pzp) powinny bye zbione peez kazdego wykonawcq wsp6lnie

ubiegajEcego siq o zam6wienie oswiadczenia te majE potwierdzac spelnianie warunk6w udzialu w

postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie' w K6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje

sDe|nianiewarunk6wudziatuwpostqpowaniuorazbrakpodstawwyk|uczenia,2.2'wykonawcy

skladajEcy ofertq wsp6lnQ zobowiqzani sq do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w

postqpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu oraz do zawaroa umowy v"

sDrawie zam6wienia. Dokument (tub dokumenty) zawierai4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawlerac

w szczeg6lnoki: wskazanie po$qpowania o zam6wienie publiczne' K6rego dotyczy' Wykonawcow

ubiegajEcych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wlenia' wskazanie ustanowionego pelnomocnika izakres

jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierajAcy ustanowienie pelnomocnika musi bye

podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajAclch sie wsp6lnie o udzielenie zam6wienia' przez

osoby uprawnione do skladania o6wiadczeli woli' wymienione we wlaiciwym rejesttze lub ewidencji

Wykonawcow. Ustanowlenle pzedmiotowego pelnomocnika mo2e zostad zawarte w umowie o

wsp6ldzialaniu zlo2onej wraz z ofertq' Dokument (lub dokumenty) zawierajEcy ustanowienie

pelnomocnika musi zostae zlozony wraz z ofertE w formie oryginalu lub notarialnie po6wiadczonej kopii'

Do dokumentu (lub dokumentow) zawierajAcego ustanowienie pelnomocnika naleiy zalqczyi dokumenty

potwierdzaiqce, ie osoba udzielajEca pelnomocnictwa byla upowainiona do reprezentowania
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Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co moina wykazai w szczeg6lnoSci pnez zal4czenie

odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego lub informacji odpowiadajqcei odpisowi aKualnemu Rejestru

Przedsiebiorcow pobieranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r' o Krajowym

Rejesttze sqdowym (Dz. U' z 2oo7 r. Nr 168, po2.1186, z p6zn' zm') albo zaSwiadczenia o wpisie do

Centralnej Ewidencji ilnformacji o Dzialalnosci Gospodarczej zgodnie z aft' 38 ust 4 ustawy o swobodzie

dzialalnosci gospodarczej z dnia 2lirr.? 2OO4 r' (Dz'U' z IOLS r', Wz 584' z poin' zm )) 2 3'wszelka

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bqdq wylacznie z pelnomocnikiem' 2 4'WypelniajEc

formularz oferty, jak r6wniei inne dokumenty, powolujqc siq na WykonawcQ. w miejscu np nazwa I

adres Wykonawcy, nalezy wpisaa dane dotyczEce vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie

zam6wienia, a nie pelnomocnilG tych wykonawc6w.3. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych

podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania' w

zakresie, w jakim powoluje siQ na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu' zamieszcza informacje

o Wch podmiotach w oswiadczeniach, o K6rych mowa w pK 8'3' sIWz (o5wiadczenie wykonawcy o

sDelnianiu warunk6w udzialu w po$qpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy' 2e nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust l pK 12 - 23 i ust 5 pK 1' 2 i4 ustawy Pzp)' 4' wykonawca w

terminie 3 dni od zamieszczenla na stronie internetowej informacji' o K6rej mowa w art' 86 ust 5

ustav,/y Pzp pnekazuje zamawialEcemu o5wiadczenie o przynaleinosci lub braku przynale2no5ci do tej

samei grupy kapitalowej o K6rej mowa w art 24 ust l plc 23 ustawy Pzp' Wraz ze zloZeniem

o(wiadczenia, wykonawca powrnren pftedstawi6, pod rygorem wyktuczenia z postqpowania o udzielenie

zam6wienia, dowody,2e powiAzania z innym wykonawcq nie prowadza do zaklocenia konkurencji w

postqpowaniu o udzielenie zam6wienia Wymagane o5wiadczenia' o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym

powinny by6 zto2one przez kaidego Wykonawcq wsp6lnie ubiegajQcego siq o zam6wienie 5'

Zamawiajqcy wykluey WykonawcQ z postQpowania' o ile zajdq wobec tego Wykonawcy okolicznosci

wskazanewart.24 ust. lpK 12-23 orazu9'' 5 pK 1' 2 i4 ustawy Pzp' 6' Wykonawca nie jest

obowiEzany do zlo2enia o5wiadcze6 lub dokument6w potwierdzajacych okolicno5ci' o K6rych mowa w

Dk 9.1. $WZ (ZamawiajAcy wezwie Wykonawcq' kt6rego ofeda zostata najwyiej oceniona' do zlo2enia

w wvznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziei zlozenia o5wiadcze6 lub

dokument6w, K6re potwierdzalE okolicznosci spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz bral(u

podstaw do wyklu@enia), jeieli: 1) Wykonawca wskaie dostqpnosd oswiadczei lub dokumentow' o

K6rych mowa w pK 9.1. SIWZ w formie eleKronicznej pod okreSlonymi adresami internetowymi

og6lnodostqpnych ibezptatnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy

zdnialT|utego2005r'oinformatyzacjidzialalnokipodmiot6wrea|izujEcychzadaniapub|iczne(Dz.U.

z 2O!4 t. 0oz. l!!4 oftz z 2Ot6 r. poz. 352). W takim prrypadku zamawiajacy pobiera samodzielnie z
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Wch baz danych wskazane przez Wykonawcq oSwiadczenia lub dokumenty' Dotyczy to w szczeg6lnosci

informacji odpowiadajqcej odpisowi aKualnemu Rejestru Pnedsiqbiorc6w pobieranej na podstawie art' 4

ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reiestrze Sqdowym (Dz' U' z 2007 r' Nr 168'

poz.LI86, zp6zn. zm.) oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej

zgodnie z art. 38 usl. 4 ustawy o swobodzie dzialalnoici gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r' (Dz U z

2015 r., poz. 584, z pin' zm.). 2) Wykonawca wskaie o6wiadczenia lub dokumenty' o K6rych mowa w

pK 9.1. $WZ, K6re znajdujq siQ w posiadaniu Zamawiajqcego' w eczeg6lno6ci o6wiadczenia lub

dokumenty pzechowyw ane przez Zamawiajqcego zgodnie z art 97 ust l ustawy Pzp W takim

przypadku zamawiajqcy w celu poMierdzenia spetniania warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz braku

podstaw wykluczenia, l(orzystal z posiadanych o6wiadczefi lub dokument6w' o ile sq one aKualne T'

JeZeli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'

zamiast dokument6w, o KOrych mowa w pK 9'1'3 SIWZ (odpis z wta5ciwego rejestru lub z centrdlnej

ewidencji i informaqi o dzialalnosci gospodarczei' ieieli odrQbne pzepisy wymagaiq wpisu do rejestru

rub ewidencji) _ sklada dokument rub dokumenty wystawione w kraiu, w K6rym wykonawca ma siedzibe

lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, 2e nie otwarto iego likwidacji ani nie ogloszono

UDadlosci.T.l.Dokumenty,oKorychmowawp|dT.,powinnyby6wystawionenieWcze6niejniz6

miesiqcy pned uPtywem terminu skladania ofert T'2' Jeieli w kGju' w K6rym wykonawca ma siedzibq

lub miejsce zamieszkania lub mieisce zamieszkania ma osoba' K6rej dokument dotyey' nie wydaje siq

dokument6w, o K6rych mowa w p|<t 7' zastepuje sie je dokumentem zawierajqc'ym odpowiednio

o6wiadczenie wykonawcy, ze wsKazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji' lub

oswiadczenie osoby, Korej dokument mial dotyczyc' zlozone przed notariuszem lub przed organem

sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze

wzglQdu na siedzibq lub mielsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby Zapisy pkt

7.1. stosuje siq.
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