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SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA

W POSIEPOWANIU O UDZELENIE ZAM6WIENN ruBUCZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PMETARGU NIEOGMNICZONEGO NA:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budovny drog rowerowych wraz z

pelnieniem nadzoru autorskiego"
Warto6i szacunkowa zam6wienia przekraea r6wnowaftoSd kwoty 30.000 EURO'

a jest mniejsza ni2 r6wnowafto6ci kwoty 207.000 EURO

ZATWEERDZAM

Dvrektor
ZarzQdu Dtt MieiSkiCh

Lukasz Pucha:sk:

Cena formulaza specyfikacji: 800,00 zl

SIWZ sporzqdzila : Magdalena Ulandowska

Warszawa, grudzieri 2015r.
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ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 55-89-000 fax: (22) 620-06-08 NtP 527-OZL-07-$
http://www.zdm.waw,pl e-mail : kancelaria@zdm.waw.ol

SPECYFIKACJA IS「 OTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAWIERA:

Rozdzial I Instrukda dla Wykonawc6w

Rozdzial II Formularze zalqenik6w do Ofefi
zalqcznik nr 1a Oiwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w okre6lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

zalqcznik nr 1b OSwiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie aft. 24 ust. I ustawy Pzp

zalqcznik nr 2 Wykaz dotyczqcy do6wiadczenia Wykonawcy
zalqcznik nr 3 Wykaz dotyczEcy potencjalu kadrowego
zalqcznik nr 4 Informada wykonawcy

Rozdzial III Formularz Oferty

Rozdzial IV Wz6r umowy (znajduie siq w oddzielnym zalqeniku)
zalqcznik nr 1 Wz6r zabezpieczenia z tytulu nalezytego wykonania umowy
zalqcznik nr 2 Wz6r zabezpieczenia z tytulu rqkojmi

Rozdzial V Opis Przedmiotu Zam6wienia z zalqcznikami
(znajduje siq w oddzielnym pliku)

NINIE]SZA SPECYFIIGC]A ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA AA/ANA JEST W DALSZE] TRESCI SPECYRKAC]A

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA, SIWZ LUB SPECYRKACJA.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA JEST DOSTEPNA NA
INTERN ETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJACEGO www.zdm.waw.ol
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ROZDZIAT I
INSTRUKCIA DLA WYKONAWC6W
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ZamawiaiaCym jest Miasto Stoleczne warszawa― ZarzQd D“ g Mieiskich′ ul.Chmielna 120 00-801 Warszawa
na podstawie uchwaly Rady Mbsta Stolecznego warszawy z dnh 26‐ 04-1993「 .n「 XLV/259/93 w sprawie
utwozenh zattQdu Dtt MieiSkCh′ uchwa″ Rady Mbsta Stoleczne9o warszawy z d耐 a29 mtta 2008r.
nr XXKIv/1o23/2008 w sprawie statutu zarzQdu D“ g Mittskich Oraz pelnomocnictwa udzielonego
Dyrektorowi Zarzadu D“ g Mittskich.

Adres:00‐ 801 Warszawa′ ul.Chmielna 120
Tel.:+48(22)55‐ 89‐000 fax.:+48(22)620‐ 06… 08e―mall:kancelana@zdm!waw.d   zzD@Zdmowaw.d,
htD:〃WWW.zdm.waw.DI REGON:010270068′ NIP:527-021¨ 07‐44.

Wszelkiego Юdzaiu O島″iadczen:a′ wnioski′ zawiadomienia oraz inne inforrnage tp.mOga byC skladane przez
ZamawiaiaCego i Wykonaw“ w op“cz formy pisemnei′  

“

wnie2 za pomtt faksu.Na 2Qdanie
ZamawiaiaCego′ Wykonawca ma obowhZek niezwlocznego przekazania w formie pisemnei ww.dOkumen“ w
ZamawiaiaCemu.zamawiaiaCy nie dOpuszcza moJiwo`d przekaη wanh o`油 bdczen′  wniosに w′

zawiadomien oraz innyCh inforlnadi drOga e!ektЮ nicna・

Oζttiadczenia′ wnios随 ′zawiadomienia oraz informage przekazane za pomoq faksu′ uwa2a ge Za zlo2one w
wymaganeJ formie pisemneJ:z zachowaniem terminu′ Je2eli ich tre`こ zostala nadana do adresata przed
u山

"rem teminu. Potwierdzenie korespOndendi fakSOWei nastepuie niezwloc7_nie na p:semne 21daniedrugleJ strony.

Osobami upraw面 onymi do kontaktu z Wykonawcam:観 :

2.3.1.W zakreJe dowα aCym przedmiotu zam6wienh:Tam6s Dombitel.:(22)55‐89‐342,
Pawel Pietttk te:.:(22)55‐ 89…334,
Marcin Makliewski tel.:(22)55…89‐333.

2.3.2.W zakreJe dotyczacym zagadnien procedury przetargoweJ:Magdalena ulandOwska tel.:(22)
55…89‐219′ fax:(22)890… 92…■■.

POstepowanie′  kbre9o dotyc ninieiSZy dokument oznaczone jest znakiem: DZP′ ■10ノ PN′97ノ■5。

Wykonawcy winni we wszdkch kontakLach z ZamawittaCym pOW¨ 川 aこ 引e na wy2ei podane oznaczent.

Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w trybie pzetargu nieograniczonego na podstawie
ustavry z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 20t3 r., poz.907 z p1n. zm.).
Ilekoi w niniejszej Specyfilocji Istotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowane jest pojqcie ,,ustawa pzp",
nale\ pzez to rozumied ustawQ Prawo zam6wieri publicznych, o kt6rej mowa w pkt 3.1.

Pzedmiot zam6wienia obejmuje: Opraoowanie dokumentadi projelrtowej dla budowy dr6g
rowerovnych w raz z pelnieniem nadzoru autorskiego.
Szczegolowo pzedmiot zam6wienia zostal opisany w Opisie pzedmiotu zam6wienia stanowiqcym Rozdzial V
niniejszej SMZ.
Gl6wny przedmiot zam6wienia wg Wsp6lnego Slownika Zam6wieri (CPV):
71.32.00.00-7 - UCugi iniynieryjne w zakresie projektowania;
71.32.25.00-6 - Uslugi iniynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego;
7 L.22.OO.OO-6 - UCug i projektowa nia architektonicznego.
Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania sig i dokonania oceny stanu
faktycznego, dokument6w i informacji dotyczqcych niniejszego postgpowania.
Wykonawca jest zobowiqzany do podania w ofercie tych czgSci zam6wienia, K6rych wykonanie powierzy
podwykonawcom. W prrypadku nie wskazania czg6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom, pzyjmuje sig, i2 pzedmiot zam6wienia zostanie w caloSci wykonany samodzielnie pzei
Wykonawcg.
Zamawiajqcy nie pzewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zam6wienia.
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ZamttWiaiaCy Wymaga′ aby
CZttSC■

zostalo zreal izowa ne w nastqpujqcych termi nach :

Rozpoczqcie: z dniem zawarcia umoury.
Zakoficzenie: 7 miesiqcy od dnia zawarcia umowy.

2.
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DZP/110/PN/97/15
Miasto Stolecne Warszawa‐ za口nd D“9 Ml可SttCh

ui.Chmielna 120′ 00-801 Warszawa tel.(22)55‐ 89‐ 000 fax:(22)620-06‐08 NIP 527‐ 021‐ 07‐44

e-mail : kancelaria@zdm,waw.pl

CZESC 2
RozpOczQcie:z dnlem zawarcla umowY・
ZakO,7enに :7 miesiecy od dnia zawarc:a umowv.
CZESC 3
RozpOczeCie:Z dniem zawarcla umowY・
zakOnczenie:6『 niesieCV Od dnia zawarcia umowY・
CZttSC 4
RozpOczeCie:Z dnienl zawarcia umowY・
zakOnczenie:フ rniesiqFy od dnia zawarcia umowY・

ZamawiajEcy dopuszcza mo2l iwo6i skladania ofert czqSciowych.

Zamawiajecy nie dopuszcza sktadania ofert na wiecej nii dwie dowolnie wybrane czE&:i.

豊騨露IWゴ肥』鷺認。可wzdu2 dagu dh POwdnsh―Ⅲe威面ca― Pttαttbwa
na odc.od al.W.Witosa do ul.EuropeJsk:可 .

CZξ6こ 3:Budowa drogi『 owerowei wzdlu2 Al.Jero201imSkich na odc.od u:.pplk.M.

澄絆T鵠認1拙:‰出L『W蹴2dagu Jh M・ Kaspttab― Wdsh― Pdttsh na

講』織『鵬 締背1諾服朧凛轟山zosta面e“ zu∞m.
ZamawiaiaCy                     ・

uzupelniaiaCyCh′ 0鮎 rych mowa w a蔵 .67 ust.1ZamawiaJQcy
pkt.6 ustawy                            podstawowego.

フ.

ア.1.

7.1.1.spelniail warunに ′d、Rce:
7.1.1.1. pOsiadania uprawnien do wykOnyWania okre`!onei dZialalno`ti :ub ttnno`ci′

je2eli

przepisy prawa nakladail oboWiaZek iCh posiadania;

7.1.1.2.pogada面a wed″ i dottbdcze‰
ndaたm teChnヒ nym onz oЮ h雨 zddnymi do7.1.1。3.  dysponowania odpowiednim i

wykonanla zam(ゝ″len:a

λ‐4平uacii ebnomヒ ng innan瑞
翼powa雨 a z powodu雨 e spelmama wattnに w′ o mwch7.1.2.wyka2a brak pOdStaw do wyklucze雨 azp(

mowa w art.24 ust.l ustawy Pzp.

ス2 Wp置写Tナ
umⅣ

[酬乳2ど卿認闇]温濶乱r廿111服l詔P'.lrtta』配首
7.3.

7.3.1.W Celu∝eny spelnbnb warunku dotycaCeg                     nawca mu創
wykazaこ ′ ze w okresie ostatnich 3 1at przed                                           prOWadzenia
dziala!no`ci Jest b&望γ― w tym okresie′ z                          WYkOnaniu
dokumentacil pЮ jektOWtt dla budOwY′ rozbudowY lub przebudowY drogi′ w tym drogi dla

Юwe“w za kwote nie mnkjsza ni2 1000000′ 00zl.brutto(SIOWnie:sto tysiecy zIOtych 00ノ ■00)

ka2da.

anych uslug Wykonawca musi zalaCγこd00ferw wykaZ

ch 6wnie2 wykonywanych gbwnych uslug wraz z
podmi“w′ na rzecz kL6rych uJug zOsta″ wykOnane/

OSta″ Wykonane ttb頸 wykonywane nde″de.

ponowania odPowiednirnl osobanli zdo!nymi do wykonania

am6面mし WyЮmwo musi前∝do"spOZyご 魁鷺ξW鴨翻i』

°Tt躙鳳田匙酪需zawodowymi odpowiednimi do stanowistt jak“
prZe口 Sami ustawy(Kodeks Pracy).WykOnawca przedstawi w ofercie kandydata na ka2de stanowbko
WYmienione ponttei:
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Lp. stanowisko ― WYmagana i:czba os6b ― Okres pos:adan:a wYmaganych uprawniei (w
iatach)′ Doζwiadcenie zawodowe(::α ba lat pracy na danvm stanowisku):
1. proJektant rob6t drogOwYCh-1 0soba-4 1ata-4 1ata′
2. Pttehnt rOb6t elektrycnych… l osoba-4 iata-4 1ata.

Osobami/Kandydatami na stanowLka wymttnione po鴫 尼szei mOga by6“ wnie2′ zgodnie z at.12a ustawy
Prawo budowlane′ osoby′ kL6rych odpowiednie kwalilkacie ZOStaly uznane na zasadach okre61onych w
przepisach odrebnych′ w szczeg61no`ci w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r.o zasadach uznawania

kwalinkadi zawOdowych nabttrCh W panstwach czlonkowskich Un‖ Europttskiei(Dz.U.Nr 63 pOz.394).
7.3.3. W celu oceny spelniania warunku dowα aCego wtuacil ekOnOmicznei i nnansOwtt wykonawca musi

wykazaこ ′2e jest ubezpleczony od odpOwiedzia!no`ci(γwi!ng w zakresie prowadzonei dziala!no`ci z9odng z
przedmiotem ninieJszego zam6wienia′ na warto“ co naJmn:eJ:

na czq`こ 1:50.00o00(SIOWnie:piea』 zlesiat tySieCy ZIOtych),

na cQζ こ2:50。000′ 00(s:OWnle:p:Qこ dz:es:at tyS:eCv Z:OtyCh),

na●EQ`こ 3:50.00Q00(SIOWnie:piea』 zles:at tyS:gvz:otych),
na αEQ`こ 4:50.000′ 00(sIOWnie:pica』 z:es:at tySieCy Z:Otych),

OdDOWiednle DOZVme.

Ocena spelnienia przez wYkOnawce Warun36w udzialu w postepoWaniu′  o kt6rych mowa
w art.22 ust. l Pzp oraz warunk6w przednl:otowych zostanie dokonana na podstawie wYmaganych
oζwiadczen i dokument6w.Polegaこ bedzie na Ocenie zdoinogc:wYkOnawcv do nalettego wYkOnania
zam6wienia′ w sz(2eg6inogci pod katem rzeteinoζ c:′ kwalttkadi′ eFemvwnO`ci l do6wiadcenia′
zgodnie z formula raJak spein:a‐ nle spelnla″ .

Nle speinienle chocia2by jednego z wYmaganych warunk6w udzialu skutkowaこ bedzie wYkluczeniem
WYkOnawcy z postepoWania.

8.1.

nale2v zalacⅣ生
8.1,1. 0`wiadczenie Wykonawcy o spelnhniu warunに w okrettonych w art.22 ust.l  ustawy Pzp ―

Za“Z艦 ″ Ja.

8.1.2,Wykaz wykonanych′ a w przypadku`whdczen okresOwyCh hb daglych“ wnた2 wykonywanych′ g16wnych

uslug w zakrege niez∝ dnym do wykazanb spelnianh warunku wiedzy i do`油 iadczenh′ o kbrym mowa w
pkLフ .3.1.Sm′ z′ w Okresie ostatnich trzech iat przed upヤwvem terminu skladania ofert′ a je2eli okres
pЮwadzenia dゴ alalnotti jest貯&望γ―w tym okrege′ wraz z podaniem ich warLo生 i′ przedmiotu′ dat
wykonania i podmid6w′ na rzα2轟 rych uslugi zosta″ wykOnane― za々α″″ ″

「
2(′′Do`油bdczenie

zawodoweり .

W wykazie winny byこ wskazane zam6wienia′ 2e zrealizowa1/realiZuie 2 zadanla polegttace na wYkOnanlu
dokumentacil proiektoWtt dla budOwY′ ЮZbudowY lub przebudowY drogi′ w tym drogi dla
rower6w za kwote nle mnkJSZa ni2 100.000′ 00zI.brutto(slownie:sto tysieCy z:otyCh 00ノ ■00)
ka2da.
Do pOwy25ZegO wykazu winny byこ dolaCZOne dOwody′ 2e wymienione w wykaJe prace zostaly wykonane lub

望 WykOnywane na:ezycie.

ZamawiaiaCy nie bedzie 2adalinfomnacii o pracach nたwykonanych′ !ub wykonanych nienalettde。

8.1.2.1.W pttrpadku gdy ZamawiaiaCy jest podmiotem′ na rzecz kL6rego uslugi wskazane w wYkaゴ e′ ok“rym
mowa w pkt 8.1.2.zostaly wce`niei wykonane′ wykonawca nie ma obowiazku przedkladania dowod6w′ o
k6rych mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2.DowodamL o kL6rych mowa w pkt.8.1.2.望 pogwiadczenia′ z tym 2e w odniesieniu do uslug okresowych!ub

daglyCh pottladczenie powinno byこ wydane nie wcze`nia nレ 3 miesiace przed uメwVem terminu skladanb
ofett lub ottЛadczenie wykonawcy′ je2e‖ z uzasadnlonych przyttn o oblekむ wnym charakLerze wykonawca
nie jest w sLanie uzyskad po`wbdczenia.

8.1.3,  Wykaz o“ b′ k6re beda ucZestniα γこw wykonywaniu zam6wienia′ w szczeg6!no`ci odpowiedzialnych za
釦bdczenie uslug′ kontrole jako`d lubに erowanie Юbotami budowlanymし wraz z informaciami na temat th
mal面kadi zaWOdOWych′ doζ油 旧dczenia l wykszLalcenh n:ezbednych db wykonanh zam6wienh′ a tatte
zakresu wykonywanych przez nie qnnotti′ oraz informacil o pOdStawie do dysponowania tymi osobamL w

celu spelniania warunku dotyczQcego dysponowania osobami zdo!nymi do wykonania zam6wienia′ o kbrym
mowa w pkLフ .3.2.SIWZ‐ zar●_J7ル ″

「
′ (″POtendal kadЮ Wyり。Do wykazu winno byこ dolaCzone
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o釦bdczenに Wykonawcy′ 2 osoby′ bre¨ dQ uczestnicη こw wykonanu zam6wienb′ posbdttQ wymagane
uprawnienia′ je2eli ustawy nakladaia ObOWiQzek posiadania taに ch uprawnien.

8.1.4.ODlaCOna DO!be′ a w przypadku jei braku hny dokument potwierdzajaCy′ 2e wykonawca jest ubez口eCZOny
od odpowiedゴ a!notti 9w‖ nei w Zakrette pЮ wadzonei dゴ alalnotti zwhzanei Z prZedmiotem ninttsZego
zam6wienia′ na kwote nie mnieisza ntt Wymagana przez Zamawiaiacego(ZawieraJaCa potwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia)。

8.1.5.  Je2e‖ z uzasadniontt pttα γny Wykonawca nie mo2e przedstawに dokumen16w wymienionych w pkt 8.1.4.′

mo2e przedstawに inny dokument′ kOry w wystarczaiaCy SpO“ b potwierdza spelnianie warunbw opisanych

w pkt 7.3.3.

8.2.

8.2.1. ∝wiadczenie Wykonawcy′ 2e nie podlega wyttuczeniu na podstawie a威 .24 ust.l ustawy Pzp― za々Enik
″
「 =ι

8.2.2. Aktualny odpis z wla`ciwego reiestru lub z centra!nei eWiden可 i l infOrmatti o dZialalnotti gospodarcz可 ′je2e:i

Odrebne przepisy wymagaia WpiSu dO reiestru lub ewiden可しw Ce:u wykazania braku podstaw do
wyklucenia w oparciu o art.24 ust.l pkt 2 ustawy′ wystawionego nie wcze`nitt n2 6 miesiecy prZed

u山川em terminu skladanh ofe淀 .

8.3.

uStaWY PZD‐Zarac77艦 Л
『

4L

8.4. Je2eli Wykonawca ma siedゴ bQ lub mieisce Zamieszkanb poza teげ o‖um Rzeczypospolitei POISkei′ zambSt
dokumentu′ o k6rych mowa w pkL 8,2.2.′ sklada dokument:ub dokumenty′ wysぬwione w kraiu′ W mrym
ma siedzibe!ub mieisce Zamieszkania′ potwierdzaiaCe Odpowiednio′ 2e:

8.4.1.nie otwarto jego‖ kwida●i ani nie ogloszono upadlo生 i′

8.4。2.  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zam6wienie.

8.4.3.  Dokumenty′ o k6rych mowa w pkL8.4.pOwinny byこ wystawione nie wcze`niei ni2 6 miesiecy przed

uttWem teminu skladania ofe此 .

8.5. Je2di w kraiu mieiSCa zamに szkanh osoby!ub w kraiu′ w kL6rym wykonawca ma ttedJbe bb mieiSCe
zamieszkania′ nie wydaie siQ dOkumentu′ ok“ rych mowa w pkt 8.4.′ zasteptte SiQ je dokumentem

zawiettjaCym O`wbdczenie′ w ttrym okreJa ge tatte Osoby uprawnione do reprezenta可 I wykOnawcy′

zlo2one przed wla生 iwym organem観 dowym′ administraqjnym albo organem samorzldu zawodowego!ub
gospodarczego odpowied面 o kraiu miei〔硼 Zamたszkanb osoby!ub kraiu′ w鳳

'rym wykonawca ma sbdJbelub mieisce Zamieszkania′ lub przed nota‖ uszemo Przepis pkt 8.5.stosuie sie OdpoWiednio.

8.6。 Zattdv skladanh ofett DZeZ DOdmiOty wsteDdaCe Ws“ lne:

8.6.1.Wykonawcy skladaiaCy Oferte WS“ lnl zObOWhZani tt do ustanowienb pelnomocnika do reprezentowanh

ich w postepOWaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postepoWaniu oraz do zawarcia umowy w

sprawie zam6w:enb.Dokument(lub dOkumenty)zawieraiacy ustanowienie pelnom∝ nika mutt zawieraC w

szczeg6:no壺 i: wskazanie postepOWanb o zam6wienie pub‖ czne′  brego dotyczy′  Wykonawc6w
uЫegttaCych ge WS"lnt O udゴ dent zam6wた nh′ wskazant ustanowbne9o pelnom∝雨ka i zakres je9o

umo∞wanh.Dokument(bb dOkumenty)ZawierttaCy ustanowent pelnom∝ 雨ka muЫ byこ pod口 sany w

imien:u wszystkch Wykonaw“w ubiegaiaCyCh Je WSp6!nie o udJelenie zam6wienh′  przez osoby
uprawnlone do skladania o釦iadczen wO‖ ′wymienione we wia`dwym reiestrZe!ub ewidendi WykOnaw“w.

Ustanowienie przedmiotowego peinomocnika mo2e zostaこ zawarte w umowie o wsp61dzialaniu zlo2onei

wraz z oferta.Dokument(lub dOkumenty)zawieraiaCy ustanowienie pelnomocnika muЫ  zostaこ zlo2ony wraz

z oferta W fOrm:e Oryginalu:ub notaHalnie po`油 bdczonei ko口 i・

8.6.2.Wszdka korespondenda Oraz roJiczenh dokonywane beda WylaCZnた Z pelnomoc面 kem.

8.6.3, WypelniaiaC fOmlularz ofe岬 ′jak`wnitt inne dokumenty′ powoluiaC JQ na wykonawce′ w mieiSCu np.

nazwa l adres Wykonawcy′ naに2y wpisaこ dane dotyczaCe Wykonaw“ w ws“lnt ubたgttaCych JQ 0

ud西elenie zam6wienia′ a nie pelnom∝ nika tych Wykonaw血 .

8.6.4. Wymagane oswiadczenh i dokumenty wskazane w pkt.8.2.-8.3.winny byこ zlo2one przez ka2dego

Wykonawce WS"!nt uЫ egttaCegO ge O zam6wient.

8.フ .  Wykonawca mo2e polegaこ na wiedzy i doζ 詢旧dczeniu′ potendale t∝ hnicznym′ osobach zdo!nych do

wykonania zam6wienia′  zdolnoSciach nnansOwych lub ekononlicznych :nnych podmiot6w′  niezale2nie od
charakteru prawne9o llczaCyCh 90 Z nimi stosunに w.Wykonawca w taKei wtuagi zObOwiazany jesL
udowodnに Zamaw:aiaCemu′ 2 bedゴ e dysponowal tymi zasobami w trakcie realレ acil zam6wienia′ w
szczeg61no`d przedstawiaiaC W tym celu pisemne zobowhZanie tych podmiot6w do oddanh mu do
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dyspozydi niezbqdnych zasob6w na potzeby wykonania zam6wienia, zawier{qce zakres czynno6ci, K6re te
podmioty zobowiqzujq siq wykona6.
W celu oceny, @y Wykonawca bgdzie dysponowal zasobami innych podmiot6w w stopniu niezbgdnym do
nale2ytego wykonania zam6wienia oraz oceny, czy stosunek lQczqcy Wykonawcq z tymi podmiotami
gwarantuje zeczywisty dostqp do ich zasobow, powy2sze zobowiqzanie lub inne dokumenty, na podstawie
K6rych Wykonawca udowadnia, 2e bqdzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zam6wienia,
powinno zawierad:

8.7.1. zakres (opis) dostQpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
8.7.2. sposob wykorzystania zasob6w prry wykonywaniu zam6wienia,
8.7.3. oke6lenie charaKeru stosunku, jaki bgdzie lqeyt wykonawcg z innym podmiotem,
8.7.4. okeSlenie zakresu iokesu udzialu innego podmiotu prry wykonywaniu'zam6wienia.
8'8. Podmiot, kt6ry zobowiqzal sig do udostQpnienia zasob6w na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy pzp, odpowiada

solidarnie z Wykonawcq za szkodg Zamawiajqcego, powstalQ wskutek nieudostqpnienia tyctl zasobow.

Wykonawca mo2e zlozye tylko jednq ofertg.
ofefta musi by€ spozqdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
Do oferty wypelnionej na Formulazu ofefi nale2y zalqaft:
9.3.1. o6wiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak

podstaw do wykluczenia z postgpowania (oke6lone w pK. 8 niniejszej InstrukQi dla wykonawcow);
Of€fta wraz z zalqenikami musi byi podpisana pzez Wykonawcq. Zamawiajqcy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestze lub ewiderrcji dziilalno6ci
gospodarczej. Je2eli osoba/osoby podpisujqca ofertq dziata na podstawie pelnomocnictwa, to
pelnomocnictwo to musi 

. w swej tre6ci wyraZnie wskazywad uprawnienie do podpisania oferty.
Pelnomocnictwo musi zostai zlo2one wraz z ofertq w oryginale lub notarialnie po3wiadczonej kopii.
Oferta musi byi spozqdzona w jgzyku polskim. Natomiast ka2dy dokument skladany wraz z ofeftq
spozqdzony w innym jqzyku ni2 jgryk polski winien b t zlo2ony wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski.
Ofefta oraz pozostale dokumenty, dla kt6rych Zamawiajqcy oke6lil wzory w formie zalqcznik6w do
niniejszego Rozdzialu, winny byd spozqdzone zgodnie z tymi wzorami, co do treSci oraz formy, w tym opisu
kolumn iwierszy.
Ka2da zawierajqca jalqkolwiek treSd strona oferty musi by6 podpisana pzez Wykonawcg. Ka2da poprawka w
treSci ofefi, a w szczeg6lnoSci ka2de pzerobienie, pzekre5lenie, uzupelnienie, nadpisanie, pzesloniqcie
koreKorem, etc powinny byi podpisane paez Wykonawcq.

dla wykonawc6w) mogq byd
pzez Wykonawcg, chyba 2e,
magane jest zlo2enie danego

rialnie kopii.
Podpisanie oferty i zalqcznik6w oraz po6wiadczenia za zgodno6i z oryginalem powinno by6 dokonane w
sposob umo2liwiajqcy idenlfikacjq podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imiennq
pieczqtkq osoby podpisujqcej dokument lub po6wiadczajEcej kopiq).

9.10. Ofefta oraz ka2dy dokument skladany wraz z oferQ muszq byd czytelne. Zamawiajqry zastzega sobie prawo
2qdania pzedstawienia oryginalu lub notarialnie po6wiadczonej kopii dokumentu skladanego wraz z ofertq,
jeieli zlo2ona kopia dokumentu jest nieeytelna lub budzi wqtpliwo5ci, co do jego prawdziwo$ci.

9.11. W przypadku wqtpliwoSci co do tre6ci dokumentu zlo2onego pzez Wykonawcq majqcego siedzibq lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajqcy mo2e zwr6ci6 sig do
wla6ciwych organ6w odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczqcych pzedlo2onego
dokumentu.

9.12. Strony ofefi winny byd kolejno ponumerowane i trwale ze sobq polqczone. W ofercie powinna zosta(
umieszczona informacja o ilolj stron.

9'13. W przypadku, pzedlo2enia pzez Wykonawcg w ofercie informacji stanowiqcych tajemnicg pzedsigbiorstwa
iwej konkurenQi, Wykonawca, nie p62niej ni2 w
ie budzqcy wqtpliwo6ci, K6re informade stanowiq

, 2e nie mogq byd udostgpniane. Wykonawca powinien
r6wnie2 wykaza( nie poiniej ni2 w terminie sktadania ofert, ze zastze2one informade stanowiq tajemnicq
pzedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca powinien wigc wykaza6, i2 zaslzeilone informacje nie zostalry ujawnione do dnia skladania ofert,
majq charaKer techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadajq wartoSd gospodarczq. Wykonawca
nie mo2e zasttzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zam6wiei publicznych.
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PO町2SZe informacie musZa byC Oznaczone‖ auzuh:″Informade Stanowhce taiemnに Q przedJQbiorstwa w
Юzumieniu art。 1l ust.4 ustawy z dnh 16 kwietnh 1993『 .o zwa:CZaniu nieuczdwei konkurengi(Dz.U.z
2003r.n「 153 pOz.1503)″ z̈aにCa gQ′ aby by″ trwale′ Oddゴ dnに s口qte.

9.14.Oferte naに″ umに

`dd W Zamknietym Opakowa面
u′ unたm崚 !iwiaiaCym Odα ttant zawarto`d bez uszkodzenh

tego opakowanh.Opakowanに winno byこ oznacone nazwa(lrma)i adresem Wykonawcy′ zaadresowane na
adres zarzad D“ g Mieiskch ul.Chmielna 120′ 00-801 Warszawa oraz opisane″ Oferta na Opra∞wanie
dokumentadi pЮjektowtt dla budOWY d“g rowerowYCh Wraz z pelnieniem nadzOru
autorsklego.N『 Postepowania DZP′ ■10ノ PNノ97ノ 15.Nle otwleraこ przed dniem■ 5.■ 2.2015r.do
godz.1■ :30″ .

9.15.  Wykonawca mo2e wprowadJこ zmbny′ poprawk′ mod輌 kage:uzupelnienh do z:o2onei oferw pOd
warunkiem′ ze Zamaw:aJQcy otttma p:semne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed teminem
skladania oferLo Powiadomienie o wprowadzeniu zmbn mutt byこ zlo2one wedlug takch samych zasad′ jak
skladana ofe由 り。w kOpercie dα Jatkowo oznakowanei napiSem″ZMIANAち z pOwOlaniem siQ na numeL pod
jakim zostala zareiestrOWana oferta.Koperけ OZnaczone″ZMIANA″ zostanQ otwarte przy otwieraniu ofe岬
Wykonawcy′ 髄 ry wpЮ wadz‖ zmiany′ pO uprzednim ttwierdzeniu poprawno6ci procedury dokonywania
zmian i dolaCZeniu do ofe町 .

9.16.  WykOnawca ma prawo′ przed uttem terminu skladania ofert wy∞ faこ zlo2ona prZez siebie oferte′ poprzez
zldenie pisemne9o pow:adomienia′ wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie″ WYCOFANIE″ .Koperw OZnakowane jako″WYCOFANIE″ bedl omierane w piewszei
kO!einOtti po potwierdzeniu poprawno`ci postepowania wykonawcy oraz zgodnotti ze zlttonymi ofettmi.

Koperw ZawieraiaCe Ofett wycofane nie bα JQ otwierane.

10.

10.1. WykOnawca mo2e zw薩で JQ do ZamawiaiaCego z pЮ

`bO o 

Ⅵ

“

agntnie tretti SIWZ.ZamawiaiaCy jest
obowilzany udzielに wガagnien nieattα2nie′ jednak nie p6乏 niei ni2 na 2 dni przed uppem terminu
skladanh ofe成 ′pod warunttem′ 2e w面osek o輛a`nた nに tretti SIWZ wplynal dO Zamawiaiacego ne
p62niei ntt dO konca dnia′ wk“rym uppa polowa ttnaczonego terminu skladanh ofe蔵 .ZamawittQCy
zamietti tre`こ pytania i odpOwiedJ“ wniα na stronie internetowei(httD:〃 WWW.zdm.waw.Dl).

10.2. Pytania nale″ kerOWac na adres:

Zarzad D“ g Mittskich

Wvdzial Zam(ゝ″ien Publlc=nvch
00‥ 801 Warszawa
ul.Chnl:eina 120

fax:(22)890‐ 92‐11
10.3.W pttpadku rozЫ e2notti pomiedzy tretth nhittSZtt SIWZ a tre∝ iQ udゴebnych OdpowiedJ′ jako

obowiaZ可 lq nde″ p●jQC trett pbma zawieraiaCegO“乏nieiSZe Ottbdczenに ZamawittQcego.
10.4.  Przed:u2enie terminu skladania ofert nie wメ wVa na bieg terminu skladania wniosku′ o kt6rym mowa w pkL

10.1.

10.5.  Zamaw:aJaCy nie zamierza zwo:aこ zebrania wszystkich wykonattw w celu wⅥ a6nienia tre`ci slwZ.

10。 6.  Je2eli w postepowaniu pЮ wadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana tretti SIwz pЮ wadzi do
zmiany tretti ogloszenia o zam6wieniu′ ZamawiaiaCy zamieszcza ogloszenie o zmianie ogloszenia.

10.フ . Je2eli w wyniku zmiany tre`ci SIWZ nie prowadzaCei dO Zmiany tretti ogloszenia o zam6wieniu jest
niezbedny dOdatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofe蔵 ョch′ ZamawiaiaCy przedlu2a terrnin skladania

ofe咸′i:nfomuie o tym wykonaw“ w′ 順 rym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowna infOrmatte na
stronie intemetowei(httD:〃岬 .Zdm.waw.DD.

11.1 Wykonawca uwzglgdniajqc wszystkie wymogi, o K6rych mowa w Opisie Pzedmiotu Zam6wienia, powinien
w cenie ofeftowej ujq€ wszelkie kovty zwiqzane z wykonaniem pzedmiotu zam6wienia.

L1,2. Wykonawca pzedstawi w formulazu oferty cenq netto i brutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia.
11.3. Cena oferty winna obejmowad calkowity koszt wykonania paedmiotu zam6wienia, w tvffi r6wnie2 wszelkie

koszty towarryszqce. Uznaje sig, 2e cena oferty w calo6ci pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za K6re
zobowiqzuje siq wykonad calo6d pzedmiotu zam6wienia.

tL4. Ceny jednostkowe oraz cena oferty winny byd wyra2one w zlotych polskich (PLN), w zlotych polskich bgdq
prowadzone r6wnie2 rozliczenia pomiedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq,

11.5. Wszystkie ceny winne byd oke6lone do dw6ch miejsc po przecinku.
11.6. Cena okre6lona pzez Wykonawcg w ofercie nie bqdq podlegaly waloryzacji.
Lt.7. Je2eli zlo2ono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego

zgodnie z pzepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
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przedstawbnei w niei ceny podatek od towa6w i uJug′ bry mbiby obowhzek rOJiCZ“ zgodnt Z tymi

przepisamio Wykonawca′ skladaiaC Oferte′ infOrmuie ZamawiaiaCego′ czy wy“r oferw bedJe pЮwadJこ do

powsLanh u ZamawiaiaCeg0 0bOwiaZku podatkowego′ wskazuiaC nazwe(rOdZai)tOWaru ttb ugugし brych

dostawa!ub`wiadczenie bedZie prOwadzだ do jego powstania′ oraz wskazuiaC iCh Wartott bez kwoty

podatku.Je2eli zlo2ono oferLQ′  kbrei wy“ r pЮwadz‖ by do powstania u ZamawiaiaCego ObOWiazku
podatkowego z9odne z prze口 sami O podatku od towarttr i uslug′ do ceny naiko町 stnieiSZei ofe岬 lub

ofett z nainttSZa Cenl do:ica tte podatek od towaめ w i uslug′ bry ZamawiaieCy mialby obowhZek

ЮJiα yこ z9odnie z tymi przepisami.

12.
12.1. Oferw winny b“ Z102one w dedJЫe ZamawiaiaCegO W Warszawb ptty ul.Chmに inei 120′ Kancdada―

poに 15′ w"『面 面e do dtta■ 5■220■5L do濡 乙

:肥 lh。た威 zostane nezw睫面e ttr赫na12.2.  Oferta otttmana przez Zamaw:aJaCego po te‖
Wykonawcy bez jei OtWieranh.

■3.

13.1.  Termin zwiaZania Oferta WynOsi 30 dni. Bieg terminu zwiaZania oferta rozpOCZyna sie Wraz z up:ywem

terminu skladania ofert.

13.2.   Wykonawca samodzieinie :ub na wniosek Zamaw:aJaCe90 m02e przedluzyc ternlin zwiaZania Oferta′  Z

tym 2e ZamawiajaCy m02e ty:ko raz′ co naimniei na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania OferLQ′

zwr6ciC sie do WykOnawcow o wyra2enle zgod[濡
:里|「得11121lL::l111』‖luttni]ni::〕 鷺tl指∬謂:1:dlu2szy jednak ni2 60 dni. Z9oda na przedlu21

pi`mie(nie m02e byこ dorozumiana)。

■4.

14.1. Otwarcie ofert nastap:w siedzible Zamaw:aiQ   przy u:.chmie:nei 120′ w Warszawie′ w pokoiu

nr 31l III口etro(Sa!a kOnferenc"na)′
w przypadku nieobecnoSci14.2.Otwarde ofet jestjawne.Wykonawcy
otwarcia ofert na wnlosekwykonawcy ptt otWに rantt ofe成 ′Zam

wykonawcy.
sowanie

14.3.
kt6rego

okresu

:e。

terlninie skladania ofeFt nie Zlo為 ハ wymaganych przez14.4.
kazanych w pkt.8 ninieiszei Sttrz:ub k“ 町 nie zlo″ :i

li WYrnagane przez Za

a∝ bledy ttb b町
ze mimo :ch zlo2en

konにαne byloby unLwa2nにnに postepOWa面a.4o

柳 酬 ::‖ 洲:庸謬
:鶏

躙 Ч:犠潤
rw淵守胞:脚器le柵

skladania ofert.

14.5. W tOku badania i ∝eny ofert ZamawiaiaCy m02e 2adaこ udJe!enia przez Wykonaw“ w輛 a`nttn

46撲『鮒器
Z路
雁ゝ暫

=富
胤 w酬泳u』監P7e糟器∬:器」a淵盤1蹄 |

ZamawittaCego∞ do moJiwo
o30 % odprzez ZamawiaiaCe90 1ub wyn                                    zw6d 

ЫQ。wartotti zam6wienia lub`redn
udzielenie輛 a`nien′ w tym z10た nie dowod6w′                       na wysoko6こ

`ふ
上       Ч臨出

atth躙
記剛晰:淵∬Ⅷ 棚

ko価w pracy′ kL6rych warLo∝ pndeta dO umlenh ceny ne m"e br nttsza od mimmJnegO
wynagrodzenia za prace na pOdsu〕 wie art.

1462H躙男酬Lil嘱晃l鰍鵠器懲朧
Иス

鵬誕]:醍脇認:直器纏郷鶏
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ocena wyjaSniefi wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 2e ofefta zawiera ra2qco niskq cenQ w
stosunku do pzedmiotu zam6wienia.

14.8. Zamawiajqcy poprawi w tek6cie ofefi oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z
uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajqce na
niezgodno6ci ofefi ze specyfikacjq, niepowodujqce istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie
zawiadamiajqc o tym Wykonawcg, k6rego oferta zostala poprawiona.

14.9. Zgoda Wykonawcy na poprawienie omylki polegajqcej na niezgodno6ci ofefi ze specyfikaQq,
niepowodujqcej istotnych zmian w tre5ci ofefi, winna byi wyra2ona na pi6mie w terminie 3 dni od daty
dorgczenia zawiadomienia.

14.10. Zamawiajqcy:
14.10.1. wykluczy Wykonawcq z postqpowania, o ile zajdq wobec tego Wykonawcy okoliczno6ci wskazane w

art. 24 ust. I ust.2 i ust.2a ustawy Pzp;
14.L0.2. odzuci ka2dq ofertq w przypadku zaistnienia przeslanek oke6lonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
L4.Ll. O wykluczeniu wykonawc6w, odzuceniach ofert oraz wyboze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy

niezwlocznie powiadomi wszystkich Wykonawc6w, K6zy zlo2yli oferty, podajqc odpowiednio nazwq (firmg) i

adres Wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyboze
najkozystniejszej oferty Zamawiajqcy zamieki na stronie internetowej (htto://www.zdm.waw.pl) oraz
upublieni we wlasnej siedzibie na ,ilablicy ogloszefi".

t4.t2. Zamawiajqcy uniewa2ni postqpowanie w przypadkach okre6lonych w art. 93 ust. I ustawy Pzp.
14.13. W zawiadomieniu o uniewa2nieniu postQpowania Zamawiajqcy poda prtyeyny faktyczne i prawne

uniewa2nienia. Zawiadomienie zostanie pzeslane wszystkim Wykonawcom, K6zy ubiegali sig o udzielenie
zam6wienia w przypadku uniewaZnienia postgpowania przed uplywem terminu skladania ofert lub wszystkim
Wykonawcom, Kt6rzy zto2yli oferty w przypadku uniewa2nienia postQpowania po uptywie terminu skladania
ofeft.

15.
15.1. Przy wyborze oferty Zamawiajqcy bqdzie siq kierowal nastqpujqcym kryterium ijego znaczeniem:

Cena ofeftowa brutto - 9Oolor wizualizacje 3D na potrzeby konsultacji spolecznych - too/o.
Oferta spelniajqca w najwy2szym stopniu wymagania kfierium otrzyma maksymalna ilo56 punK6w.
Pozostalym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilo56 punK6w.

15.2. Ocena ofert w zakesie pzedstawionego kryterium zostanie dokonana wedlug nastgpujqcych zasad:
15.2.1. W zakresie kryterium .cena ofefi brutto" oferta mo2e uzyskad 90 punkt6w.

Ocena punKowa dokonana zostanie zgodnie z formulq:

Cena minimalna
x90pK

Cena ofeftowa

15.2.2. W zakesie kfierium .wizualizade 3D na potrzeby konsultacji spolecznych" oferta mo2e uzyskai
max 10 punK6w.

Liczba punK6w przydzielona w tym kryterium poszczeg6lnym Wykonawcom ustalona zostanie w oparciu o
punktacjq wg poni2szego opisu:

wizualizade 3D na potrzeby
konsu ltacji spolecznych TAK NIE

Ilo56 przyznanych punK6w 10 pK 0 pkt

UWAGA!

,wizualizacje 3D na potrzeby konsultacji spolecznych".

15.3. Za najkorzystniejszQ zostanie uznana oferta, K6ra nie podlega odzuceniu oraz uzyska najwigkszq ib#
punK6w w obu kfieriach oceny ofert.

15.4. Je2eli nie mo2na dokonai wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofeft
paedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, zamawiajqcy spo6r6d tych ofeft wybiera
ofertg z ni2szq cenq.
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15.5。  Zamawiaiacy nie przewiduie przeprowadzenia aukcii elektronicznei(nie prZewidJal jei n“ vnie2 w ogloszeniu
o zam6wieniu).

16.

16.1. ZamawiaiaCy udJeli zam6wbnh Wykonawcy′ b6re9o ofett odpowhda wszystkm wymaganiom okrettonym
w ustawb oraz w nhieiszei Sp∝ 爛kagiizomla∝ enbna jako naiko町 Stnieisza W Oparciu o podane kソeHa
wyboru.

16.2.   W przypadku udzielenia zam6wienia Wykonawcom okre`!onym w art. 23 ust. l ustawy Pzp ‐
ZamawiaiaCy przed podpisaniem umowy 21da zlo2enia umowy regu!uiaCei wsp61prace tych
Wykonawc6w.

16.3. Zamaw:aiaCy zaw『 ze umowe W Sprawie zam6wienia pub‖ cznego w terminie nie k`tszym n睦 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofe中 ′ nie p6`nitt jednak ni2 przed uplywem terminu
ZWiQZania ofertQ.

17.

17.1. Wykonawca zobowiqzany jest do wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy na hrvotq
stanowiQcE 5o/o umownej ceny brutto w nastgpujqcych formie/formach, w zale2no6ci od wyboru
Wykonawcy:
t7.L.L. pieniqdzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiajqcego:

51103015080000000550059088;
17.L.2. porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej, ztfrn,

2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienigZnym;
17.1.3. gwarandach bankowych;
t7.t.4. gwarancjach ubezpieeeniowych;
17.1.5. porgczeniach udzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w aft. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

fistopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsigbiorczo5ci(Dz. U.22007 r. Nr42,
poz.275 z p6乏 n.zm.)

17.2. ZamawittaCy nie wyra2a z9ody na wniesienie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w formach
wskazanych w art.148 ust。 2 ustawy Pzp.

17.3.  Zabezpleczenie nale2ytego wykonania umowy musi bた Wniesione przed podpisaniem umowy.
17.4. Trett dokumentu zabezpi∝ zenia nale2♯

"O Wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawce′

W innei
formie ntt w pieniQdzu′ podlega akceptacii ZamaWiaiaCego przed podpisaniem umowy.

17.5,  Zabezpieczenia nale″tego wykonanh umowy bedl Zawieraly kauzule′ 2e gwaranvporQCZydel ZObowhzuie
釧e dOkOna`wyplaty do wysoko生i sumy gwaran(羽 nei na口 erWSZe口semne 21danた ZamawiaiaCego―
nieodwolalnie′ bezwarunkowo i betta〃 :oαnie一 zgodnie z zahczonym wzOrem zabezpleczenia nalettego
wykonania umowy― zal.n「 l do wzo「 u umowy.

17.6.  Zabezpiα2enie nalettrego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie:30 dni od daty
obustronnie podPisanego protokolu odbioru koncowegO przedmiotu umowy.

18.

18.1.  W przedmiotowym pOstepowaniu zamawiaJlcy nie wγ maga wniesienia wadium.

19.

19.1.                             :e VI ustawy Pzp przyslugujl Wykonawcy′ a tatte innemu
podmiotowし je2eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponie`こ

192_  群::1「 :棚 サ

u:慧
‖Tttnil:ξ呉子:]1:1覚需]C(7°£罵:嚇電‖luu電:塁I:秘Lyfikacii IStOtnych Warunに w

Zam6wienia przysluguja r6wnie2 organizaciOm wplsanym na‖ ste′ o脳rei mOwa W art.154 pkt.5.
19。3.  Odwolanie przysluguie WylaCZnie wobec czynno`ci opisu sposobu dokOnywania oceny spelniania

warunbw udzialu w postQpOWaniu′ wykluczenia odwolujaCegO z pOStQpowania o udzie:enie zam6wienia
oraz odrzucenia ofett odwoluiaCegO.

19.4.  Odwolanie powinno wskazywaC czynno6こ :ub zaniechanie czynno`ci ZamawiaiaCe9o′ kt6rei zarZuca sie

niezgodno`こ z przepisanli ustawy′  zawieraこ  zwieZle przedstawienia zarzut6w′  okre`:aこ 21danie oraz
wskazywaこ oko‖ czno`ci fattczne i prawne uzasadniaiaCe wn:esienie odwolania.

19.5. Odwolanie wnosi sie dO Prezesa KIO w formie pisemnei albO elektronicznei Opatrzonei bezpiecznym
podpisem elektronicznym weη イlkowanym za pomoce Wa2ne90 kwa!r:kOwane9o ce■ Fikatu.

19,6.  OdwoluiaCy przesyla kopie Odwolania ZamawiaiaCemu przed up″ wem terminu do wniesienia odwolania
w taki spo56b′ aby m691 on zapoznaこ sie z jego tre`cia przed upwWem tego terminu.

12
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L9.7. Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai Zamawiajqcego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynno6ci, do K6rejlest
on zobowiqzany na podstawie ustawy, na K6re nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8' W przypadku uznania zasadno6ci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarza czynno66 lub dokonuje
czynno6ci zaniechanej, informujqc o tym Wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie dla t$
czynno6ci.

19.9. Na czynnoSci, o K6rych mowa w pkt 19.8. nie przysluguje odwolanie, z zastrze2eniem art. 180 ust. 2.
19.10. Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci Zamawiajqcego

stanowiQcej podstawg jego wniesienia,
19.11. Odwolanie wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowiefi Specyfikacji Istotnych

Warunk6w zam6wienia wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zam6wiefi Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia na stronie internetowej.

19.12. Odwolanie wobec czynno6ci innych ni2 okre5lone w pK 19.10 i 19.11 wnosi sig w terminie 5 dni od
dnia, K6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci mo2na bylo powziqd wiadomo6d o
okolicznoSciach stanowiqcych podstawg jego wniesienia.

19.13. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu lub postanowieri Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia Zamawiajqcy mo2e przedlu2yi termin skladania ofert.

19.14. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwiqzania ofertq
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez lzbg orzeczenia.

19.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przysluguje skarga do Sqdu.

Podane w dokumentacji postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego dane osobowe bqdq
przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 nr10l,
poz. 926 ze zm.) przez Zarzqd Dr6g Miejskich z siedzibq przy ul. Chmielnej 120, OO-801 Warszawa, w
celach statutowych ZDM i realizacji postgpowai o udzielenie zam6wienia publicznego. Ka2da osoba ma
prawo dostgpu do tre5ci swoich danych oraz mo2liwo56 ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbgdne do realizacji cel6w statutowych oraz realizacji postqpowai o udzielenie
zam6wienia publicznego.

20.



Dz?.n$Pulgilrs
lrllrrb Sf.Gz|E wrEtw. - 7ft4 ffig lll!tsldch

uf. Omlefna 120, OGqrr Wrearn td. (22) 5$SXp0 fiac (22) @(H)6.08 NrP 527{21$74
lrto://wynry.zdm.vrar.C emall :

ROZDZm==

FORIIIULARZ A 2ft1\cz]NIK6W DO OFERTY

14



Skladajqc o[ertq w pzetargu- nieograniczonym, lG6rego pzedmlotem jest .Opraowanie dokumentacji
prciettowej dla budory dr6g rowerorrycfr wraz z pelnieniem nadzoru autorcklegon, ofiwiadamly, E
spelniam/y unrunki oke6lone w att 22 ust. 1 ustawy z dnla 29 styenia 2@4 r. Prawo zandwief publicznyctr 1Di. U.
z 2013 r., poz.907 z p62n. zm.).

DZPltr0lPNlgilrs
lliasto Stoleczn€ Warczawa - Taszqd Dr6g lttiefsklch

uf. chmiefna 120, 0G801 Warvawa tet. (22) 55-8$000 fax:. (22) 62F0G08 Ntp 527-o2t-07-4
htto://www.zdm.waw.pl email: kancelaria@zdm.waw.pl

Zalqcznik nr la do ofer{

dnia r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawc6w)

ρ翅″haJ7aИ窃″旅"痛 り
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Maasto Stoleczne Warszawa - Zanqd Dr6g Miejskich

ul. chmielna 120, 00-801 warszawa tel. (22) 55-89-000 fax: (22) 620-0G-09 Ntp s27-o2L-07-q
http://www.zdm.waw.ol e-mail : kancelaria@zdm,waw. pl

Zalqcznik nr 1b do oferty

仰餞

“

吻此
"唯ノレタ02面り

Skladajqc ofeftq w pzetargy nieograniczonym, kt6rego pzedmiotem jest -opracowanie dokumentadi
projektowej dla budowy dr6g rowerowych wraz z pelnieniem nadzoru autorckiegoo, o6wiadczam ly, i2 nie
podlegam/y wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okoliczno6ciach, o K6rych mowa w
art' 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 20M r. Prawo zam6wiei publienych (Dz. U. z2Ot3r. poz.907 z p62n. zm.).

dnia r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawc6w)

UWAGA!

W przypadku Wykonawc6w wspolnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia publicznego wymos zlo2enia
niniejszego o6wiadczenia dotyey ka2dego z Wykonawc6w

16
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Skladajqc ofertq w przetargu nieograniczonym, K6rego pzedmiotem jest .Opracowanie dokumentacji
projektowej dla budowy dr6g rowerowych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego', otwiadeamly, 2e
reprezentowanale pzez nas firma/firmy zrealizowala w ciqgu ostatnich 3 lat pzed uplywem terminu skladania ofert,
nastqpujqce zam6wienia.

Uwaga: Nale2y zalqczyd dokumenty wymagane postanowieniami pK. 8.1.2. Instrukcji dla wykonawc6w.

W tabeli nale2y podad charakterystykg zam6wienia zgodnie z opisem sposobu dokonania oceny spelniania
warunku dotyczqcego wiedzy i do6wiadczenia

dnia

Zalqenik nr 2 do oferty

(pieczqc Wykonawcy/Wykonawc6w)

Lp. Nazwa i adres
Zamawiajqcego

Nazwa, zakres i miejsce wykonywania
Prac

(zgodnie z podanym warunkiem)

Warto56
zam6wienia

(brutto)

Czas realizacii

Poczetek

ddlmm/rrr
r

Koniec

ddlmm/rrr
r

1 2 3 4 5 6

(podpis WykonawcyfA/ykonawc6w)

17



DZPlLL0|PN|9TlL5
Miasto Stol€czne Wanszawa -Zatz1d Dr6g Miejskich

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 55-89-000 tax: (22) 620-06-08 NIP 527-O2L-07-44
htto://www.zdm,waw.pl e-mail :

O6wiadeamy,2e do realizacji niniejszego zam6wienia skierujemy nastqpujqce osoby:

O5wiadeamy, ie osoba, kt6ra bqdzie uczestnicry6 w wykonywaniu zam6wienia, posiada wymagane
uprawnienia, jeieli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieti.
W przypadku, gdy osoby wskazane w wykazie, zostaly oddane do dyspozydi przez inne podmioty, Wykonawca
dolqczy pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych os6b na okres korzystania
z niej p(4 wykonywaniu zam6wienia.

dnia― r.

(pieczgd i podpis Wykonawcy)

Zalqcznik nr 3 do oferty

仰翅″吻渚ο
"″ 的bnaИわり

L.p. Imiq i Nazwisko
Rola w

realizacji
zam6wienia

Kwalifikade
zawodowe

(nr uprawniei)
oraz okes
posiadania

wymaganych
uprawnieri
(w latach)

DoSwiadczenie
zawodowe

(lieba lat pracy
na danym

stanowisku)

Podstawa do dysponowania
osobq (pracownik wlasny - np.

umowa o pracQ, umowa
zlecenia / pracownik oddany do
dyspozycji pzez inny podmiot)

(2) (3) (4) (5) 〔6)

1
Prttektant rob6t

drogowych (co najmniej 4 lata) (co najmniej 4lata)

2 (co najmniej 4 lata) (co najmniej 4 lata)
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Zd4cznik nr 4 do oferty

OSwiadczenie

Skladajqc ofettq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia, kt6rego pzedmiotem jest ,Opraowanie dokumentadi
projektowej dla budowy dr6g rowerorrydr wraz z petnieniem nadzoru autorckiego', w zwlqzku z aft.26 ust. 2d
ustawy z dnia 29 styenla 2OM r. (Dz. U. z 2013 r., pz. 907 z fifln. zm.) Prawo zam6wieri publienych, o6tiadczamy, 2e;

1. nie nalefiy do grupy kapitalowej*

2. naleZymy do grupy kapitaloweJ i skladamy listq podmlobw nale2qcyctr do tej samej grupy kapitalowej:x

UWAGA

W przypadku zloienia ofefi przez podmioty vyystQpujqce wsp6lnie, rirymagane o5wiadczenle winno
by6 zloione prze.lai.dy podmiot

( pod pis Wlkonawcy/Wykonawcow)

dnia

r' niepotrzebne slccSlid
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FORMULARZ OFERTY
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Miasto stolα

=ne Warszawa¨ Zarzed D『 69 MittSkiCh
ul.Chmie!na 120′ 00‐ 801 Wars2aWa te:。 (22)55‐ 89‐000 fax:(22)620‐ 06‐08 NIP 527-021‐ 07-44

htD:〃
― .Zdm.waw.de‐ ma!:kancebHaOzdm.waw.d

Do M:asta Stolecnego warszawa… Zarzadu D“ g Mittskich′ ul.Chmie!na 120′ 00-801 Warszawa′
naWiazttaC do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:″ Opra∞wanie dokumentacFi prOiektOWei dla
budOWY d“g rowerowYCh Wraz z pelnienienl nadzoru autorskiego″

MY NIZ口 PODPISANI

dzialajqc w imieniu i na zecz

(nazwa (firma), dokladny adres WykonawcyTWykonawcdw)
(w przypadku skladania oferty przez @mioty wystepujQce wspolnie podai nazwy(fimy) i dokladne adresy
wszyrtkich wspolnik6w sptSlki cywilnej lub elonk6w konnrcjum)

1. SKTADAMY OFERTE na wykonanie pzedmiotu zam6wienia w zakresie okreSlonym w Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia.

2. OSWIADCZAMYT 2e zapoznaliSmy siq ze Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia i uznajemy sig za
zwiqzanych okre6lonymi w niej postanowieniami i zasadami postQpowania,

3. OFERUJEMY wykonanie pzedmiotu zam6wienia za cenQ:

czE56 :
NAZWA ZADANIA

neto:         zi sIOwnie:
podatek VAT_%
brutto:        zl slownie:
w tym: cena jednostkowa brutto za pelnienie nadzoru autorskiego (1 pobyt):.... co lqcznie za
pzewidywane 20 pobyt6w daje wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego na kwotq:......

stawka podatku VAT:.......................

W cenie zawarto wszystkie koszty zwiEzane z pelnym i prawidlowym wykonaniem pzedmiotu zam6wienia.

czE56 :

NAZWA ZADANIA

netto: zl slownie:
podatek VA丁 _0/0
bruto:          zl slownie:

"嚇
ο″ qヽ・W螂 商 り
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w tym: cena jednostkowa brutto za pelnienie nadzoru autorskiego (1 pobyt):.... co lQcznie za
pzewidywane 20 pobyt6w daje wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego na l$otq:......

stawka podatku VAT:,,,.............,......

W cenie zawarto wszystkie kosty zwiqzane z pelnym i prawidlowym wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

4. OSWIADCZAMY,2e stosownie do art. 91 ust. 3a ustavry hp, vtyffir naszej oferty

□ nle bQdzie*prowadz‖ do pOwstania u ZamawiaiaCego obowiQzku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia ll marca 2004『 .o pOdatku od towa`w i uslug

(Dz.U.z2011『 .N『 177′ pOz.lo54′ z“
`n.Zm。

)

o bqdzie * prowadzil do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z paepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz.1054, z p62n. zm.),

jednocze6nie wskazujemy:
nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, K6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie prowadzii do jego
powstania

wraz z okre6leniem ich waftosci bez kwoty podatku

* NafeZy zaznaeyi povry2ej w pK 4 wla6ciwe pole i ewentualnie wskazad wymagane informacje (nale2y zapoznai siq
z w/w ustawE o podatku od towar6w i uslug, a w vczeg6lno6ci z zalqcznikiem nr 11 do ustawy; obowiEzku

stronie Wvkonawcy).

5. OFERUJEMY (zaznaczajqc znakiem X w odpowiednim oknie poni2szej tabeli) wizualizacjq 3D na potrzeby
konsultacji spolecznych:

wizualizade 3D na potrzeby
konsultacji spolecznych (ilo6i
orzwnanvch ounK6w)

TAK
(10 pkt)

NIE

(O pkt)

UWACAl
″wizualizade 3D na

pOtrzeby konsultacji spolecznvch″ .

6.  20BOW]7UJEMY SItt dO Wykonania przedm:otu zamowienia w terminach okre`lonych w SIWZ i zgodnie z
Opisem przedmiotu zam6wienia.

ア.  AKCEttUJEMY warunk platno`ci okre`!one przez ZamawiaiaCe90 w Speqnkacii lstOtnych Warunに w
Zamow:en:a.

8. UWAな MY SIE za ZWhZanych ninieiSZQ Ofe■ przeZ CZas wskazany w Sperlkagi lstotnych Warunに 前

Zam6wienia′ 筍.prZez okres 30 dni od uメ wvu terrninu skladania ofert.

9, 06WIADCZAM■  2e zam6wに nた wykonamy samド / czett Zam6wienh zに dmy podwykonaw∞ m.
Podwykonaw∞ m zamに厖amy powЮ Eγこokre`bna CZQ`こ (zakreS)pnC′ 可.:

lo.o6wIADCZAMY′ 2e spo“ b reprezentagi srdに ノkOnsorcium*da pottteb面 nieiSZego zamowienh jesL

nastepuJaCy:

(Wypelniajq jdynie przedsiqbiorq skladaj4q wsg5ln7 ofertq - spolki cywilne lub konsorcja)
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ur. chmierna 
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htto://www.zdm.waw.pl email: kancelaria@zdm.waw.pl

11. DEKI-ARUJEMY wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w wysoko6ci 5 o/o cen1l ofertowej
brutto okreslonej w pkt 3 formulaza oferty, w prrypadku otrzymania od Zamawiajqcego informacjio wyboze
zloZonej ofefi jako oferty najkorzystnlejszej.

12. OSwnoCzlMY, 2e zapoznali6my siq z postanowieniami umowy, oke6lonymi w Specyfikadi Istotnych
Warunk6w Zam6wienia i zobowiqzujemy siq, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnii z
niniejszq ofeftq, na warunkach okeSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, w miejscu i
terminie w)znaczonym pzez ZamawiajEcego.

13. WS:ZELI(A KORESPONDENC.IE w sprawie niniejszego postQpowania nale2y kierowai na poni2vy adres:

fax

L4. OFERTE niniejszq skladamy na stronach.

dnia r.

* niepottzebne skeilic

(podpis Wlkonawcy/rAfykonawc6w)
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ROZDZIAI IV

uz6n uHowY
(majduje stQ w od&ielnym alqenitu)
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DZP/110/PN/97/15
Miasto Stoleczne Warszawa‐ Zarzld Dr69 MieiSkiCh

ul.Chmた lna 120′ 00-801 Warszawa td.(22)55‐ 89‐ 000 fax:(22)620-06-08 NIP 527‐ 021-07-44
e-mail : kancelaria@zdm.waw.ol

Zalqcznik nr 1

do wzoru umowy

“

嗜

"
My, ni2ej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o5wiadczamy, i2 udzielamy Miastu Stolecznemu
Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich z siedzibq: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale r6wnie2
jako gl6wny dlu2ni( bezwarunkowej i nieodwolalnej gwaranQi w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaplaty [kwota
zabezpieczenia wykonanial r6wnowa2nej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umowq nr DZPILIOIPN/97|15 na
uslugi, bezspornie, z chwilq otrzymania pierwszego wezwania na piSmie od adresata.

Ponadto o6wiadczamy, 2e 2adna zmiana, uzupelnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu dostaw, kt6re majq byi
wykonane, lub K6regokolwiek z dokument6w Umowy uzgodnione pomiqdzy Paishruem a Wykonawcq, w 2aden
spos6b nie zwalnia nas od odpowiedzialno6ci prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z

koniecznoSci powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupelnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w zycie i staje sig wa2na od daty podpisania umowy i wa2na bgdzie do dnia wystawienia
protokolu odbioru koricowego pzedmiotu umowy.

Przyjmujemy, 2e gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Paristwo o tym w ciqgu trzydziestu dni od daty
wystawienia protokolu odbioru koicowego pzedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczEce gwaranQi podlegajq rozstzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegajq
jurysdykcji sqdu wla5ciwego dla siedziby Zamawiajqcego.

Spozqdzono w: lnazwa mbjsowoici)

Nazwisko i imig: .........,.
W imieniu

Podpis:

[pieczg6 organu wystawiajqcego Gwarandq]

う
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DZPltLolPNlgilts
Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz1d Dr6g Miejskich

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 55-89-000 faxt (22) 620-06-08 Ntp 527-02L-07-44
http://www.zdm.waw.pl e-mail : kancelaria@zdm.waw. ol

Zalqcznik nr 2
do wzoru umowy

My, ni2ej podpisani I nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o6wiadczamy, i2 udzielamy Miastu Stolecznemu
Warszawa - ptzez Tarzqd Dr6g Miejskich z siedzibq: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale
r6wnie2 jako gl6wny dlu2nik, bezwarunkowej i nieodwolalnej gwaranQi w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaplaty
I kwota zabezpieczenia na okres rgkojmi] r6wnowa2nej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umowq nr
DZP| 110/ PN 197 I 1'5, bezspornie, z chwilq otrzymania pierwszego wezwania na pi6mie od adresata.

Ponadto o6wiadczamy, 2e 2adna zmiana, uzupelnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu prac, K6re majq by6
wykonane, lub K6regokolwiek z dokument6w Umowy uzgodnione pomigdry Paistwem, a Wykonawcq, w 2aden
spos6b nie zwalnia nas od odpowiedzialno5ci prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z
konieczno5ci powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupelnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwaranda wchodzi w Zycie i staje sig waina od daty wystawienia protokolu odbioru koicowego pzedmiotu
umowy.

Przyjmujemy, 2e gwaranda zostanie zwolniona i powiadomicie nas Pafistwo o tym w ciqgu piQtnastu dni od daty
uptywu okresu rgkojmi.

Wszelkie spory dotyczqce gwarancji podlegaje rozstzygniqciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegajq
jurysdykcji sqdu wla6ciwego dla siedziby Zamawiajqcego.

Spoaqdzono w: lnazwa miejscowokil .........., dnia

Nazwisko i imig:
W imieniu

Podpis:

[pieczq6 organu wystawiajqcego Gwarancjg]
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Hlub Stolsrc Wrrzawa - Zltz1d Hg llld3ldch

ul. Omfef na f 20, 0O80f Warszawa td. (22) 55-89{00 fac (22) 62G06.08 NIP 527 &147 4
htQ://umw.zdm.waw.ot emall: l4ggp1p1@416-944

ROZDZ=AL V

OPI!; PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA
wtaz zzahs4ikami

(najdulE sie w oddzielnym zdEenitu)
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