
Ogloszenie nr 307093 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.

**rru*u' Zaprojektowanie i wykonanie zadaniapolegaj4cego na budowie trasy rowerowej

wzdlu?ul. Marsa na odc' od.ul. Zolnierskiej do ul. Cyrulik6w.
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie o gloszenia : obowi4Tkowe
Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego

Zim1wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodktiw Unii
Europejskiej
nie

Nazrva projektu lub Programu
O zam6wienie mogq ubiegad sip wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy'

kt6rych dzialalno66, t,rb d"iululnoS6 ich wyodrgbnionych organizaryjnie jednostek, kttire

bgdq realizowaty zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjq os6b bpdqcych

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych
nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleZqcych do jednej lub

*iE."j kategorii, o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,n\e mniejszy niz 30%o, os6b

zatrudnionychprzezzipady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postppowanie przeprowadza centralny zamawiaiqcy

nie
Postppowanie przeprowadzapodmiot, kt6remu zamawiajQcy powierryupowierzyli

prz eprowadzenie PostPPowania
nie
Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierryli prowadzenie

postqpowania:
itostppowanie j est prueprowadzane wsp6lnie przez zamawiai4cych

nie

Jekeli tak, nalehy wymienii zamawiaj 4c ych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie

orazpoda1 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakl6w wrtv

zdarrymi do kontakt6w:

Postppowanie j est przeprowa dzane wsp6lnie z zamawiai4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii EuroPej skiej
nie
W przypadku przeprowadzania p ostpp ow ania wsp6ln ie z zamawiaj 4cymi z innych

parf,stru czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo

zam6wierfi publicznYch:
Informacje dodatkowe:
I. l) NATWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, krajowy

numer identyfikacyjny, ul. ul. Chmielna 120, 00801 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo

,tel.22 55 89 000, e-mailzzp@zdm.waw.pl, faks228 909 211'

Adres strony internetowej (URL) : http ://www. zdm.waw.pl

r. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^{CEGO:
l.si wspoLNE uDZTELANTE zAMOwTENIA (ieieti dotvczv):



Podzial obowiqgk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostppowania z
zarnawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych
jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postEpowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postEpowania odpowiadaj4pozostali zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie
udzielane przezkahdego zzarnawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj qcych) :

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony) pelny i bezpo6redni dostpp do dokument6w z postppowania moZna
uzyskad pod adresem (URL)
tak
http ://www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bpdzie specyfikacja istotnych
warunk6w zam6wienia
tak
http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokument6w z postppowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna
uzyskad pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu naleZy przesylad:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postppowaniu w inny spos6b:
nie
Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu w inny spos6b:
nie
Adres:
zan4dDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-801 warszawa, Kancelaria pok. 16

Komunikacja elektroniczna rvymaga korrystaniaznarzpdziiurz1dzeri lub format6w
plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne
nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzgdzimoanauzyskai pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cegoz Zaprojektowanie i wykonanie
zadariapolegaj4cego na budowie trasy rowerowej wzdluZ ul. Marsa na odc. od ul.
Zolnierskiej do ul. Cyrulik6w.
Numer referencyj ny : DP Zl 99lPN/8 5 / 1 6
Przed wszczpciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie



Ⅱ。2)Rodzai Zam6wienia:roboty budowlane

Ⅱ.3)Informacia O mOttliwo6ci skladania ofert cz96CiOWych

Zam6wienie podzielonejest na czQSci:

Nie

II.4)Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia pjθ ′ゎζtt zα″θS,″ο滋″′J′θζιあ s′αw,as′νgルb
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partnerstwa innowac河 negO… OkreSlenie zapotrzebowania na innowacyiny prOdukt,

usluge lub rObOty budowlane:Zapracktowanic i wykonanie zadania poleg巧 甲egO na

budowic trasy rowerowl WZdltt ul.Marsa na odc.od ul.2olnierskia do ul.Cyrulik6w.

Warto66 szacШよowa zam6wienia przekracza r6wnowarto`6 kwoty 30 000 EURO ajest

mnittSZani2 r6wnowarto66 kwoty 5 225 000 EURO

Ⅱ.5)G16wny kod CPV:45233162-2
Dodatkowe kody CPV:71320000-7
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Ⅱ.7)Czy prZewidtte sio udzielenie zam6wiei,o kt6rych mowa w art.67 ust.l pkt6i7
1ub w art.134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp:tak

OkreSlenie przedmiotu,wiclkoScilub zakresu oraz warunk6w najakich zostan■ udzielone

zaln6wlenia,o kt6rych rnowa w art.67 ust。 l pkt 6 1ub w art.134 ust。 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zallnawi巧 甲y przewldtte m021iwo66 udzielenie zam6wiei,o kt6rych mowa w art.67 ust.1

pkt 6 ustawy Pzp.1(¥〕 zlue do 30 0/O zarn6wicnia podstawowego

Ⅱ.8)OkreS,W kt6rym realizowane bedzie Zam6wienie lub okres,na kt6ry zostala

zawarta umowa ramowa lub okres,na kt6ry zostal ustancDwiony dynanliczny system

zakup仲 :

data zakoiczenia:30/11/2017

Ⅱ09)InfOrmacie dOdatkowe:

FINANSOWYM ITECI‐ INICZNYNII

IⅡ。1)WARUNKI UDZIALU W POSTttPOWANIU
III.1.1)Kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okre61onei dzialalno6ci

zawodowei,O ile wynika to z odrObnyCh przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

InfollllacJe dodatkowc

III.1.2)Sytuatta rlnansowa lub ekononliczna

OkreSlcnie warunk6wi O udzielenie zalln6wienia mog■ ubieg“ siQ wykonawcy,kt6rzy

spelnia■ Warunki udzialu wpostQpowalliu dotyczTc sytuagi ekOnomiczna i flnansowcJ l.

Wykonawca:ljcst ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilntt w Zakresie prowadzon可

dzialalno`ci zwittana z przedmiotem ninittszCgo Zarn6wienia,na sllmQ gwaranc蒟 n■ co



najmniej 400 000,00 zl (slownie: czterysta tysiqcy zlotych).2.uzyskal Sredni przych6d (obr6t)
za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie rachunk6w zysku i strat pozycja,,przych6dnetto ze

sprzedairy produkt6w, towar6w i material6w lub przych6dnetto ze sprzeda?y i zr6vtnane z
nimi) w wysoko5ci nie mniejszej ni2 800 000,00 (slownie: osiemset tysigcy zlotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4ubiegad sig Wykonawcy, ktorzy
spelniaj4nastqpuj4ce warunki udzialuw postqpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub
zawodowej tj.: 1. wykonawca w okresie ostatnich 5latprzed uplywem terminu skladania
ofert, a jeaeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal co

najmniej dwazadania polegaj4ce na budowie drogi w tym budowie drogi rowerowej o

wartoSci 200 000,00 zl brutto kuhde.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig

kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, zgodnie z ponizszym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnief (w
latach) - DoSwiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa
dysponowania l.Gl6wny projektant- I osoba - 4 lata - 2lata - podstawa dysponowania
2.Kierownik budowy - I osoba - 5 lat - 2lata- podstawa dysponowania 3.Kierownik rob6t
drogowych- 1 osoba - 5 lat -2lata- podstawa dysponowania Osoby wskazane Wzej
powinny posiada6 odpowiednie uprawnienia budowlarre, awipc uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj.DzU.22016 r,poz.290) oraz Rozporzqdzenia Ministra
Transportu i Budownictwazdnia I I wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 poz.I278) lub odpowiadaj4ce im inne wuZne
uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej obowiq,zuj4cych przepis6w oraz aktualne

zafwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorz4du zawodowego (zgodnie z
ustaw4z dnia 15.12.2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w, inZynier6w
budownictwa oraz urbanist6w - (tj.Dz.U. z2016poz.1946 zp6in. zm.). Osobami
(Kandydatami) na stanowiska wymienione powyZej mog4by6 r6wnie2, zgodnie z art. l2a
ustawy Prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje zostaly uznane na
zasadach okreSlonych w przepisach odrEbnych, w szczegolno6ci w przepisach ustawy z dnia
22 grudrua20l5 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
czlonkowskich Unii Europej ski ej (Dz. U . 201 6 poz. 65).

Zamaviaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postEpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji
zam6wieniawraz z informacj4o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:
nie
Informacje dodatkowe:
rrl.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. I ustawy Pzp
Ill.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzptak
Zamawiajqcy przewiduj e nastqpuj 4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 tst.5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust.5 pkt2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreSlon?* art.24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)
rrr.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCIJPRZEZ WYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZENTA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEI,NIA WARUNKI UDZTA\,A W POSTQPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA
SELEKCJI



Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu
tak
OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji
nie
IrI.4) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZ,EZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIAOKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25
UST. I PKT 3 USTAWY PZP:
Zamaviajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajv,ryzej oceniona, do zloheniaw
wyrtaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dz\eh zlohenia oSwiadczeri lub
dokument6w, potwierdzajqcychbrak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z
wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheli
odrEbne przepisy wymagaj4wpisu do rejestru lub ewidencji.
m.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PF.ZEZ
wyKoNAwc4 w POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
ilI.5.1) W ZAKRESIE SPELNTANIA WARUNKoW UOZTALU W POST4POWANIU:
l.l.Zanawiaj4cy wezwie wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyZej oceniona, do zlohenia
w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlo2enia oSwiadczeri

lub dokument6w kt6re potwiedzajqokolicznoS6 spelniania warunk6w udzialu w
postgpowanitomz braku podstaw do wykluczenia tj. : 1.W celu potwierdzenia spelniania
warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.I. SIWZ - '.uqykaz rob6t budowlanych, wykonanych nie
wczeSniej niz w okresie ostatnich 5latprzed uplywem terminu skladania ofert, a jeheli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych roboty te zostaly wykonane
- zalqcznik nr 2 (,,Wykaz dotycz4cy zdolnoSci technicznej lub zawodowej"). Do powyZszego
wykazu powinny byl dolqczone dowody, ze wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane
naleirycie, w szczeg6lnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone,przy czp dowodami, o k16rych
mowa sqreferencjebqd? inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, narzecz kt6rego roboty
budowlane byly wykonywane, a jeheli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w-inne dokumenty . 2.W celu
potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.2 SIWZ - wykaz os6b,
skierowany ch przez Wykonawc a do realizacj i zam6wienia public znego, wraz z informacj ami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief, doSwiadczenia i wyksztalcenia
niezbEdnych dla wykonania zam6wienia, atakhe zakresu wykonywanychprzez nie czynnoSci
oraz informacj4o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 3 (,,Wykaz
os6b"). 3.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.3.2. SIWZ -
czgSci sprawozdania finansowego w postaci ,,Rachunku zysk6w i strat, w przypadku gdy
sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma
siedzibE lub miejsce zarnieszkania, a jeheli podlega ono badaniv przez bieglego rewidenta
zgodnie zprzepisami o rachunkowoSci, r6wniez odpowiednio z opini4o badanym
sprawozdaniu albo jego czESci, aw przypadku wykonawc6w niezobowi4Tanych do
sp or zqdzenia sprawo zdania finans owe go innych do kument6w okre S I aj 4cy ch na pr zyklad
obroty oraz aktywai zobowiqzania - za okres nie dluhszy niZ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeheli
okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - za ten okres. W przypadku Wykonawc6w
niezobowiq,zanych do sporz4dzaria sprawozdania finansowego Zarnawiajqcy,zairne



dokumenty uzna m.in. deklaracjE podatkowa PIT zlohon4wUrzpdzie Skarbowym. 4.W celu
potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.3.1. SIWZ - dokument6w
potwierdzajqcych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnofici zwiqzanej zprzedmiotem zam6wienia na sumg
gwarancyj n4 okre Slon4 pr zez Zamaw i aj qc e go
III.5.2) W ZAKRESTE KRYTERIOW SELEKCJI:
rrl.6) wyKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W
CELU POTWIERDZENTA OKOLICZNOSCT, O KToRYCH MOWA W ART.25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
l.Jeheli zvzasadnionej przyczyny wykonawca nie mohe zlotyd dokument6w dotyczqcych
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiajqcego, moZe przedstawi6
inny dokument, kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przez
zamawiajqcego warunk6w udzialu w postgpowaniu. 2.wykonawca moze w celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci, polega6 na zdolnoSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
niezaleimie od charakteru prawnegolqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
2.I.Zamawiajqcy Z4daod wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych
podmiot6w nazasadach okreSlonych w art. 22atstary Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiot6w, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy P"p - odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnoSci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajqwpisu do rejestru lub ewidencji.
2.2.Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi
udowodni6 Zamawiaiqcemn,2e realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do
oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w napotrzeby realizacjizam6wienia.2.3.W
celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na
zasadach okreSlonych w art. 22austary Pzp,bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w
stopniu umozliwiaj4cym nale?yte wykonanie zam6wienia publiczne go oraz oce1y, czy
stosunek lqczqcy wykonawc1ztymi podmiotami gwarantuj e rzeczywisty dostgp do ich
zasob6w, Zamawiajqcy Zqdadokument6w okre6laj4cych w szczeg6lnoSci: 2.3.1. zakres
dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w
innego podmiotu, przez Wykonawc e, przy wykonywaniu zam6wie nia, 2.3 .3 . zakres i okres
udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia, 2.3.4. czy podmiot, na
zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w
postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,
ztealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotyczq,.2.5.Jezeli
zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rlrm mowa w pkt 2., nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcg warunk6w udzialu w
postgpowaniu lub zachodz4wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zarnawiajqcy
2qda, aby wykonawca w terminie okreSlonym pr;ezzamairajqcego: l) zastqpil ten pldmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzal sig do osobistego wykonania
odpowiedniej czg6ci zam6wienia, jeheliwykahe zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub
sytuacjg finansow4lub ekonomiczn4 o kt6rych mowa w pkt 2. 3. Formularz cenowy-
zalqczntknr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA



ry.l) OPrS
ry. 1. 1) Tryb udzielenia zamtiwienia : przetar g nieo graniczony
IV.1.2) Zamawiajqcy Lqda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest obowi4zany,przed uplywem terminu skladania
ofert, wnieS6 wadium na caly okres zwi4Taniaz ofert4 w wysokoSci: 40 000,00 zlotych
( slownie zloty ch: czter dziefici tys i q c y zlotych)

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet rvykonania zam6wienia:
nie

IV.1.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalogrfw elektronicznych lub dol4czenia
do ofert katalog6w elektronicznych:
nie
Dopuszcza siq zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert
katalog6w elektronicznych :

nie
Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sip zloZenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej
nie
Zlohenie oferty wariantowej dopuszcza siE tylko z jednoczesnym zloaeniem oferty
zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba rvykonawc6wrkt6ruy zostanq zaproszeni do udzialu w
postppowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymaln a liczba wykonawc6w
Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupriw:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w
formie katalo g6w elektronicznych:



nie
Przewiduje sig pobranie ze zlohonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowejidynamicznego systemu zakup6w:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest pnzeprowadzenie aukcji elektronicznej rzetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) nie
Nalery wskazad elementy, ktt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu
przedmiotu zam6wienia:
nie
Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bqdzie termin ich udostEpnienia:
Informacj e dotyczqce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziarry spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgda
warunki, na j akich wykonawcy bgdq mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri) :

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzafii specyfikacji
technicznych w zakresie polqczeri:
Wymagani a doty czqce rej estracj i i identyfi kacj i wykonawc6w w aukcj i elektronicznej :

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, kt6rzy rue zlo|yli nowych postqpieri, zostanqzakwalifikowani do
nastgpnego etapu: nie
Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
[Y.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie

l.cena ofertowa brutto 60

2.gwarancjapowyhej 36 miesigcy 20

3.skr6cenie terminu realizacji 20

IV.2.3) Zastosowanie procedurT, o ktrirej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
M.f) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziarre jest zastrzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych
b ez pr zepr ow adzenia ne go cj acj i ni e
Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofert: nie
Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbq etap6w):



Informacje dodatkowe

1Y.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawilirozwi4zarria stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeheh zamawialqcy
przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzafr nie
NaleZy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszQ
odpowiada6 wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzonalicytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymaganiadotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w
tymwymaganiatechnicznerxz4dzeriinformatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych
wysoko5ci postqpieri:
Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacj a wieloetapowa
etap ff czas trwania etapu

Wykonawcy,kt6rzy nie zlo?yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymaganiadotyczqcezabezpieczenianale2ytegowykonaniaumowy:



Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sip istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty,
na podstawie kttirej dokonano wyboru rvykonawcy: tak
Nalezy wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:
Zgo dnie z art. 1 4 4 ustawy Prawo zam6wi eri publ i cznych Zamawiaj qcy pr zewiduj e i stotne

zmiany zawartej umowy dotyczqce odpowiednio wartoSci umowy (w szczeg6lnoSci

dokonania zmiarry wynagrodzenia Wykonawcy w spos6b proporcjonalny do dokonanych
zmian),lub zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia nastEpuj4cych okolicznoSci:
l)W przypadku wstrzymania rob6tprzezUrzqd Nadzoru Budowlanego zprzyczyn nie

leLqcychpo stronie Wykonawcy,2)W zwi4zku z odkryciem w gruncie przedmiot6w
niemozliwych wczeSniej do zidentyfikowania tj niewypaly, glazy narzutowe, przedmioty
wymagaj4ce ochrony KonserwatoraZabTtk6w, 3)ograniczenia Srodk6w budZetowych
przeznaczonych na realizacjgzam6wienia,4)zmniejszenia zakresu rob6t, 5)w przypadku

koniecznoSci wprowadzetiazmianw organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniamtnie
zwiqzarrymizprowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi, 6)w przypadku

wystqpienia sily wyZszel,7)zmiany wynikaj4ce z orzeczen s4d6w powszechnych, decyzji
administracyjnych i orueczef s4d6w i organ6w administracyjnych; 8)zmiany wynikaj4ce ze

zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Zyciepo dacie zawarcia umowy wrazze
skutkami takiej zmiarry,9)ujawnienie w trakcie realizacji rob6t budowlanych urz4dzen
podziemnych, kt6rych istnienie lub lokalizacja nie wynikazmap uzbrojenia uzgadnianych
przezzuD,l0)wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub
ochrony Srodowiska o wstrzymaniu rob6t w wyniku interwencji obywatela lub organizacji
spolecznej, I l)W przypadku wstrzymaniarealizacji rob6t zprzyczynle?qcych po stronie
Zamawiajqcego. I2)Zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zam6wieri publicznych w
przypadku zmiany: a.Stawki podatku od towar6w i uslug; b.WysokoSci minimalnego
wynagrodzeniazapracQ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia l0 pa2dziernrka
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu zaprace c.Zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko6ci stawki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne WysokoSi naleznego wynagrodzenia Wykonawcy ulega
odpowiedniej zmianie jezeli wskazane w lit. a - c zmrarly bgd4mialy wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcp. l2.I)Zmiany o kt6rych mowa w pkt 12 mogqzostac
wprowadzone jedynie w przypadku, jeheli Strony Umowy (Zanawiaj4cy i Wykonawca)
zgodnie vznajau 2e zasz\y wskazane okolicznoSci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i
niezbEdne dla prawidlowej realizacji umowy. Zmianav,rynagrodzenia mo2e nastqpi6 jedynie
po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego orzpo zbadaniu dokument6w, kt6re Wykonawca
dostarczy w celu udowodnienia wplywu zmiarry przepis6w na wysokoSd naleZnego mu
wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszone/zmniej szone o kwotg
odpowiadaj4c4wzrostowi/obnizce udokumentowanych koszt6w o kt6rych mowa powyZej, od
daty faktycznej zmiarry koszt6w wykonania umowy przez Wykonawc1.2.Zmiany umowy
mog4by6 dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144

ust. I pkt 2-6 ustawy Pzp. Zgodnie 2afi.144 ustawy Prawo zam6wieri publicznych
Zanawiajqcy przewiduje istotne zmiarry zawartej umowy dotyczqce odpowiednio terminu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia nastgpuj4cych okolicznoSci: l)W przypadku
wstrzymania rob6t przezUrzqd Nadzoru Budowlanego, poprzez zmiang terminu realizacji
umowy o termin op62nienia wynikaj4cy ze wstrzymania,lecz nie dluZszy niz okres
wstrzymania, 2)Wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub
ochrony Srodowiska o wstrzymaniu rob6t w wyniku interwencji obywatela lub organizacji
spolecznej - o okres wstrzymania rob6t, 3)Ujawnienie w trakcie realizacji rob6t budowlanych



wzqdzenpodziemnych, kt6rych istnienie lub lokalizacja nie wynika zmap uzbrojenia
uzgadnianychprzezzuD- o udokumentowany okres niezbqdny do usunigcia kolizji,
4)Zwi4zane z odkryciem w gruncie przedmiot6w niemozliwych wczeSniej do
zidentyfikowania tj niewypaly, g\azy narzutowe, przedmioty wymagaj4ce ochrony
KonserwatoraZabytk6w, poprzezzmiangterminu realizacji rob6t w bezpoSrednim
s4siedzwie odkrytego przedmiotu ,o udokumentowany okres niezbgdny do usuniEcia kolizji
5)w nastgpstwie wykraczajqcychpoza terminy okreSlone w KPA procedur administracyjnych
oraz innych termin6w formalno - prawnych urzgdowych majqcych wplyw na terminy
realizacji umowy - o udokumentowany okres maj4cy faktyczny i wplyw na termin realizacji
poszczeg6lnych rob6t, 6)zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje
komunikacyjne powodujqce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajqce naprawy lub wstrzymanie
rob6tze wzglgdu na akcjg ratowniczqu wplywaj4ce na zmiang terminu realizacji inwestycji
poprzezprzedluhenie terminu o okres wstrzymania lub okres usuwania skutk6w zderzenia
ograniczajqc sig do terminu realizacji robot na kt6re istotnie wplynElo zajficiel zdarzenie, T)w
przypadku koniecznoSci wprowadzeniazmianw organizacji ruchu spowodowanych
zdarzeniartinie zviqzanymi zprowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi - o
termin, o kt6ry wstrzymano wykonywanie danych rob6t lub o polowE terminu w kt6rym
ograniczono wykonywanie danego zakresu rob6t - z ograniczeniem przedluZenia terminu na
roboty w zakresie odpowiadaj4cym wstrzymaniu lub ograniczaniu. 8)w przypadku
wyst4pienia sily wyZszej, o okres od wystqpienia do ustania sily wyZszej oraz usunigcia je1

skutk6w, z zastrzeheniem pkt. Il i L2,,9)zmiany wynikajqce z orzeczeh s4d6w
powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczen s4d6w i organ6w administracyjnych o
podany w nich termin, l0)W razie koniecznoSci podjgcia dzialahzmierzajqcych do
ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, kt6rego
nie moZna bylo przewidzief z pewnoSciau szczeg6lnie zagralajqce bezpoSrednio Zyciu lub
zdrowiu ludzi lub gro?qce powstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej niZ spowodowana
dzialaniem lub zaniechaniem naruszaj4cym dyscypling finans6w publicznych, o okres
prowadzenia dzialah 1 1)Wyst4pienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak
np. wichury, ulewy, Snie2yce, mogece spowodowat zniszczenie wykonanych rob6t lub
koniecznoSi wstrzymania rob6t, kt6rych wystqpienianie zanotowano w ostatnich 3-ch latach
-przedluhenie terminu o czas wystgpowania danego zjawiska,. l2)Wystqpienie
ponadprzeciEtnie niesprzyjaj4cych warunk6w atmosferycznych, kt6re uniemozliwiaj4
prowadzenie rob6t z zachowaniem re2im6w technolo gicznych. Jako ponadprzecigtne
niesprzyjajqce warunki atmosferyczne uznaje sig warunki niekorzystne dla prowadzenia rob6t
wystEpuj4ce czqSciej niz Srednie miesigczne, kt6re zaistnialy w okresie ostatnich pigciu lat
okreSlonych w http://www.imgw.pllklimatllub innych zestawieniach Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. Przedluhenie terminu nastqpi o okres r6wny iloSci dni, w kt6rych
wystqpity ekstremalne pomiary w danym miesi4cu danego czynnrka,po odrzuceniu kt6rych
uzyskuje siq wynik mieszczqcy w granicach Srednich miesiEcznych z ostatnich 5-ciu lat.
l3)PodjEcie decyzjiprzezwNadze Miasta Stolecznego Warszawy o braku moZliwoSci
wprowadzenia niezbgdnych dla realizacji rob6t ograniczefiw ruchu drogowym w
zaplanowanym terminie; o okres wynikaj4cy z decyzji l4)Podjqcie decyzji przezwNadze
Miasta Stolecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury
technicmej miasta przedrealizacjqrob6t objEtych kontraktem, skutkuj4cej koniecznoSci4
wstrzymania rob6t; o okres wynikaj4cy z decyzji 15)Brak zgody wladz Miasta Stolecznego
Warszawy na prowadzenie rob6t w terminach umownych z uwagi na koniecznoSi
skoordynowania ich zinnqinwestycj4miejsk4lub brak moZliwoSci wprowadzenia ograniczef
w ruchu drogowym w terminach okreSlonych w harmonogramie rob6t; o okres wynikaj4cy z
decyzji. l6)W przypadku wstrzymania realizacji rob6t z przyczyn lez4cych po stronie
Zamawiajqcego- o czas wstrzymania.



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

[V.6.2\ Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postppowaniu:
Data: 261 09 /201 6, godzina: I 0 :00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, zewzglgduna piln4potrzebgudzielenia zam6wienia

(przetargnieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

nie
Wskaza6 powody:

Jgzyklub jgzyki, w jakich mog4by6 sporzqdzarte oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udzialu w postEpowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zrniqzania ofert4: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)
IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postppowania o udzielenie zam6wienia, w

przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz

niepoategal4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' kt6re miaty by6. przezn^czone

na sfinansowanie calo5ci lub czpSci zamriwienia: nie

IV.6.5) Przewiduje sip uniewaZnienie postppowania o udzielenie zam6wienia, jeteli

Srodki sluZqce sfinansowaniu zam6wierfl na badania naukowe lub prace rozwojowe,

kt6re zamawiaj4cy zamierzalprzeznaczy(. na sfinansowanie calo5ci lub czqSci

zam6wienia, nie zostaty mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
l.Oferta wrazzzalqcznikanri musi byi podpisanaprzez Wykonawca. Zamawiai4cy wymaga,

aby ofertg podpisano zgodnie z zasadarrrireprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze

lub ewidarcji dzialalnoSci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisuj4ca ofertq dzialana

podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowai uprawnienie do

podpisaniaoferty. Pelnomocnictwo musi zostat AoAonewrazz ofertqw oryginale lub

notarialnie po$wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nale?y zalqczyC dokumenty

potwierdzaj4ce, Ze osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazal w szczegolno{ci przez

zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego lub informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsiqbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia20

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. 22007 r. Nr 168, poz'1186, zp5zn.

zm.) albo zalwiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci

Gospodarczej zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej z dnia2

lipca 2004 r. (Dz.U. 22015 r., poz. 584, zp6in. zm.)). 2.Zasady skladania oferty przez

pod-ioty wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.l.Wymagane oSwiadczenia wskazane w pkt 8.3. SIWZ
(oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz

oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12 -
23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny by1 zl.ohoneprzez kaZdego WykonawcE wsp6lnie

ubie gaj 4ce go si g o zam6wienie. O Swiadc zenia te maj 4 potwi er dzac spelnianie warunk6w

udzialu w postgpowaniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rymka2dy z

wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postEpowaniu oraz brak podstaw



wykluczenia. 2.2.Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowiq.zani sq do ustanowienia
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do

reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia.

Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera6 w
szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy,
Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy

ustanowienie pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w

ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, przez osoby uprawnione do skladania

oSwiadczef woli, wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcow.

Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moZe zostal zawarte w umowie o

wsp6ldzial anii zloaonej wraz z ofertq. Dokument (lub dokumenty) zawietajqcy ustanowienie

pelnomocnika musi zosta1 zloaony wraz z ofen4 w formie oryginalu lub notarialnie

po6wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajqcego ustanowienie

pelnomocnikanaleZy zalqczyl dokumenty potwierdzaj qce,2e osoba udzielajqca

pelnomocnictrva byla upowainiona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania

pelnomocnictwa (co moZna v,rykaza(,w szczeg6lnoSciprzezzalqczenie odpisu z Krajowego

Rejestru S4dowego lub informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru

PrzedsiEbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o

Krajowym Rejestize S4dowym (Dz. U. 22007 r. Nr 168, poz.l186, zp6zn. zm.) albo

za1tiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej

zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalnoSci gospodarczei z dnia2lipca 2004 r.

(Dz.U . z 20 I 5 r., poz. 584, z p62n. zm.)). 2. 3 . Wszelka korespondencj a otaz r ozliczenia

dokonywane bgd4wytqcznie z pelnomocnikiem. 2.4.Wypelniajqc formularz oferty, jak

r6wnieZ inne dokumenty, powoluj4c siE na Wykonawca, w miejscu np. nazwa i adres

Wykonawcy, nale2y wpisad dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o

udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry

powofuje siE na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw *ytlrr.r.ttia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby,

warunk6w udzialu w postEpowaniu, zamieszczainformacje o tych podmiotach w

oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt 8.3. SIWZ (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialu w postEpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega

wykluczeniunapodstawieart.24ust. l pkt 12-23 iust.5pkt l,2i4ustawyPzp).4.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczeniana stronie internetowej informacji, o kt6rej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiaj4cemu oSwiadczenie o przynaleZnoSci

lub braku przynaleanoSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt23

ustawy Pip.Wrazze zloaeniem oSwiadczenia, wykonawca powinien przedstawid, pod

rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody,2e powi4zaniaz

innym wykonawc4nie prowadzado zakJ6ceniakonkurencji w postEpowaniu o udzielenie

zam6wienia. Wymagane oSwiadczenia, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinny by6

zlo2oneprzezkaZdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego siE o zam6wienie. 5.

Zarnawtijqcy wykluczy Wykonawcg z postEpowania, o ile zajd4wobec tego Wykonawcy

okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12 -23 orazust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp. 6.

Wykonawca nie jest obowi4zany do zloleniao6wiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych

okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt 9.I. i 9.2. SIWZ (Zamawiaiqcy wezwie Wykonawca,

kt6rego oferta zostalanajwyzej oceniona, do zloZenaw wyznaczonyrn, nie kr6tszym niZ 5

dni, tirminie aktualnych na dzieizfozeniaoSwiadczeri lub dokument6w, kt6re potwiefizaiq
okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu ortv braku podstaw do

wykluczenia), je2eli 1) Wykonawca wskaZe dostEpnoS6 oSwiadczeri lub dokument6w, o

kt6rych mowa w pkt 9.1.9.2. SIWZ w formie elektronicznej pod okre6lonymi adresami



intemetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbaz danych, w szczegolnoSci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci

podmiot6w realizuj4cychzadaniapubliczne (Dz. U. 22014 r. poz.Ill4 orazz2016 r. poz.

352). W takim przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztych baz danych wskazane

przezWykonawcg oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji
odpowiadajqcej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art.

4 ust. 4aaustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. 22007 r.
Nr 168, poz.ll86,zp6zn. zm.) orazwydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o
DzialalnoSci Gospodarczej zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalnoSci

gospodarcz ej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z p62n. zm.), 2) Wykonawca

wskaze oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 9.1. 9.2. SIWZ, kt6re znajduj4

sig w posiadariuZamawiaj4cego, w szczegolnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywane przez Zamawiajqcego zgodni e z att.97 ust. I ustawy Pzp. W takim

przypadku Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu

oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile

seone aktualne. 7. Jeaeli Wykonawca ma siedzibE lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 9.2.1. SIWZ (odpis z

wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli

odrgbne przepisy wymagaj4wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce

zarrieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio,2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadloSci. 7.1.bokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczeSniej

niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. T .2.Je2,eli w kraju, w kt6rym

wykonawca mi siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej

dokument dolyczy,nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastEpuje siQ je

dokumentemzawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, zewskazaniem osoby

albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial

dotyczy1, zloZone przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibp lub

-i.;r". zarrieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby . Zapisy pktT .1. stosuje

siQ.


