
Ogloszenie http: I lbq.uzp. gov.pl/Out/Brow ser.aspx?id:baba500- a2l a- 45 a0 -b6 -..

為 綴 る

Adres stЮ ny intemetowei′ na kbrei zamieszα ona bcdゴ e sp(rrika● a btOtnych warunk6w zam6wienb(jα eli

dotyαy):

ogloszenie nr 45823‐ 2017 z dnia 2017¨ 03-17r

Warszawa:WYkOnanie inwestytti pod nazw■ :″Budowa dЮgi ЮweЮweJ

wzdlu2 ul口 Radzv「Tlinskkj od ul.Karkonoszv do granicy『niasta

WarszawY″ Wraz z e:ementarlli towarzyszaCVnli― etap=

OGLOSZEN=E O ZAMOWIEN=U‐ RobOty budow:ane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe

Ogloszenie dotyc4y: zam6wienia publienego

Zam6wienie dotyczy projekhr lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europeiskiei

tak

Nazwa projekE lub Programu

prqekt,,Rozw6j sieci tms rowerowych warszawy w ramach Rozw6j sieci tns rowerowych warszawy w mmach

ZIT WOF-Etap I" wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w amach Osi

priorytetowej IV,,pMEtSOE NA GOSPODARKE NISKOEMISYINA" Dzialania 4'3 ,,REDUKCJA EMISII

zANIEczYszcZEN PoWIETRZA,, Poddzialania 4.3.2,,MOBILNOSC MIEISKA W MMACH ZIT,, RC9|ONAINC9O

Prognmu openqfnego wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 20L4-2020' Umowa nr

RP MA.04.03.0 2- t4 - 6t52 | t6-00

o zam6wienie mogQ ubiega6 siQ wylQcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych

dzialalnoS6, lub dzialalnoS6 ich wyodrqbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bedQ

realizowalry zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjq os6b bQdEcych czlonkami

gru p spoleczn ie marginalizowanych

nte

Nalei poda6 minimalny procentowy wskainik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wiqcej kategorii, o

K6rydr mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni23Oo/o, os6b zatrudnionych paez zaklady pacy

chronionej lub wykonawmw albo ich jednostki (w o/o)
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SEKOA I: ZAMAWIAIACY

Postqpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

nre

Postqpowanie przeprowadza podmio! kt6remu zamawiajEcy powierzyl/powierzyli

przeprowadzen ie postqPowan ia

nre

Informacje na temat podmiotu kbremu zamawiajqcy powlerryllpowierzyli prowadzenie

postqpowania:

Postqpowa n ie j est pzeprowa dza n e wsp6ln le ptzez za mawiaj qcych

nie

Je2eli tak, nale2y wymieni{ zamawiajqcych, K6zy wsp6lnie paeprcwadzajE postQpowanie oraz poda6

adresy ich siedzib, kojowe numery identyflkaqfine onz osoby do kontaK6w wraz z danymi do

kontaK6w:

Postepowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czl,on kowskich Un ii Eu ropejskiei

nie

W przypadku pnzeprowadzania postQpowania wsp6lnie z zamawiaiqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe Prawo zam6wiefi

publicznych:

I nformacj e dodat{<owe :

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleene Warszawa - zarz4d Dr6g Miejskich, knjowy numer

iden\rfikacyjny , ul. ul. Chmielna 120, 00801 Warszawa, woj. mazowieckie, paistwo Polska, tel' 22 55

89 OO0, emailzzp@zdm'waw.pl, fals228 909 211'

Ad res strony internetowej ( U RL) : http ://www.zd m'waw' p I

I. 2) RODZAT ZAMAWIATACEGO: Administncja samoaqdowa

r.3) wsP6LNE UDZIELANTE ZAM6WTENTA (ie2eti dotvczvl.

podzial obowi4zk6w miqdzy zamawiaj4rymi w paypadku wsp6lnego pzeprowadzania postQpowania,

w tym w pzypadku wsp6lnego pzeprowadzania postqpowania z zamawiajqcymi z innych pafistw
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czlonkowskidr Unii Europejskiej (K6ry z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za pzeprowadzenie

postqpowania , ey i w jakim zakresie za pzeprowadzenie postqpowania odpowiadajq pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bqdzie udzielane pzez ka2dego z zamawiajEcych indywidualnie, ey

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na zs. pozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNIKACIA:

Nieograniczonn pelny i bezpoSredni dostqp do dokumentiw z postqpowania moina uzyska6

pod adresem (URL)

nte

http ://www.zd m.waw.Pl

Adres sbony internetowej, na kt6rej zamieszczona bedzie specyfikacja istotrtych warunk6w

zam6wienia

nie

http ://www.zd m.waw. Pl

Dostep do dokument6w z postqpowania jest ograniczony - wiqcej informacji moina uzyska6

pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przeCanie ofeft lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postqpowaniu w inny sposob:

nie

Wymagane jest pzeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu w inny sposob:

nre

Adres:

Zanqd Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria
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Komunikacja eleltroniczna wymaga korzystania znarzqdzit i urzqdzeri lub formatow plik6w,

ktore nie se og6lnie dostqpne

nie

Nieograniczony, petny, bezpoSrcdni i bezplatny dostqp do tych narzqdzi mo2na uzyskad pod adresem:

(URL)

SEKOA==:PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Naara nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: V\rykonanie inwestyQi pod nazw4:

,,Budowa drogi rowerowej wzdlu2 ul. Radzymifiskiej od ul. Karkonoszy do gnnicy miasta Warszav{y" wraz

z elementami towarzyszqcymi - etap I

Numer referencyj ny= DP432/ PN l3tl t7

przed wszczqciem pos,tepowania o udzielenie zam6wienia pzeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: rcboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofeft czqSciowych

Zam6wienie podzielone jest na eq6d:

Nie

II.4) Krog(i opis przedmiohr zam6wienia (wietko1( zakres, rcdzai i iloii dostaw, uslug lub rob6t

budovulanych tub okrcfltenie zapotzebowania i wynagart )a w przypadku partnerstrra

innowacyjnego - okre6lenie zapobzebowania na innowacyjny produkt usluge lub roboty

budowlane: Vlrlkonanie inwestycji pod nazw4: ,,Budowa drogi rowerowej wzdtu2 ul. Radzymi6skiej od ul.

Karkonoszy do gnnicy miasta Warszavuri" wnz z elementami towazyszEcymi - etap L WartoSi

szaolnkowa zam6wienia pz:ekrlea rownowarto6t kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza ni2 r6wnowafto56

kwoty 5 225 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233162-2

DodatkowekodycPV:45233161-5,442t2100-0,45111200-0,45233224-5,45233225-2,

45233226-9, 45233294 -6, 7 t322000- t, 7 1322500-6
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11.6D CalkOWlta warto“ zam6wienla θ″ ″ za/77a眩義 ″ ρο■

"力

わ″ aヵ ο Naおζd″ ″σMa″υ :

Wartott bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w nmovvydt lub dynamienqo systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

maksymalna n'artoii w calym okresie obowQzywania umowy nmowej lub dynamienqo syrtemu

zakupdw)

tt.7)C4 przewiduje siq udzielenie zam6wie6, o kt6rTch mowa w aft. 67 ust. 1 pkt 5 i 7lub w

aft- 134 ust. 6 pkt 3 ustawY PzP: tak

OkreSlenie pzedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanE udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w at. 57 ust. 1 pkt 6 lub w at. 134 ust. 5 pK 3 ustawy Pzp: Zamawiajacy pzewiduje

mo2liwo66 udzielenia zam6wiei, o kt6rych mowa w at. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp .

II.8) Okres, w ktorym realizowane bqdzie zam6wienie lub okres, na ktory zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

data zakoiczenia: 15/05/2018

=1.9)Informacie dOdaま
owe:

SEKCJA III:INFORMACJE O CHARAKl「 ERZE PRAWNYM′ EKONOMICZNYM′

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI UDZ=ALU W POSTttPOWANIU

==I.1.1)Kompetende lub uprawnienia do prowadzenia okreζ
lonei dzialalnO`ci

zawodowei′ 0‖e wYn:ka to z odrQbnvch przepi“ w

Okrettenie warunに w:

Infonmade dOdatkowe

===.1.2)Sytuatta nnansOwa lub ekononliczna

Ok祀

`!enie warunに

w:O udzie!enie zam6wienia moga ubiegaこ sie Ⅵケ kOnaWCy7 kt6rzy spelniaJQ

nastepujtt warunki udゴ alu w postepOWaniu dotycaCe sytuatti ekonOmiczntt lub inansow可 筍.:1.

助 kOnaWCa uzyskal ζred雨 przych6d za ostatnた 3 bta obrotowe(na pOdStawie″ rachunに w zysku i

strat′
′pozytta″ przych6d netto ze sprzeda2y produkt6w′ towabw i matena16w″ !ub″ przych6d netto ze

sprzeda″ iz6Wnane z nimiつ w wySOkO`d nie mnittsZtt n12 1 400 000′ 00 zI(slownie:jeden milion
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czterysta tysiecy zlotych). 2. Vlfikonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci rywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalno6ci zwiqzanej z paedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumQ gwarancyjn4 co

najmniej 700 000,00 zl (slownie: siedemset Vsiqcy zlotych).

Informade dodatkowe

III.1.3) Zdolno6d techniczna lub zawodowa

Okre6lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Vlrlkonawol,lceozy spelniajq

nastQpujqce warunki udzialu w postepowaniu dotyczqce zdolno6ci technienej lub zawodowej tj': 1)

llffkonawca w okresie ostatnich 5 lat pzed uplywem terminu skladania ofet, a je2eli okres

prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy w tym okresie wykonal co najmniej dwa zadania polegaj4ce na

budowie lub pzebudowie drogi obejmuj4ce swym zakresem r6wnie2 budowq drogi dla rower6w lub

drogi dla rcwerow i piesrych, o waftoSci co najmniej 5 0oo 000,00 zl brutto ka2de zadanie' 2)

vlrYkonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce siQ kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,

dogwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powiezone, zgodnie z

poni2szym wykazem: Lp. stanowisko - vlfimagana liczba os6b - okres posiadania wymaganych

upnwniefi (w latach) - sta2 w latach ( na danym stanowisku) - podstawa dysponowania' 1'Poektant

z uprawnieniami budowlanymi do projektowania obieK6w budowlanych w spedalno6ci in2ynieryjnej

drogowejbezognniczeri-losoba-5lat-2lata-podstawadysponowania2'ProjeKantz

upnwnieniami budowlanymi do projeKowania obiekt6w budowlanych w specjalnoSci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i uzqdzeh eleftryenych i elektroenergetyanych bez ognniee6-1 osoba - 5

lat - 2 lata - podstawa dysponowania 3.ProjeKant z upnwnieniami budowlanymi do projeKowania

obieK6w budowlanych w specjalno5ci in2ynieMnej mostowej bez ognniczeri- 1 osoba - 5 lat - 2 lata

- podstawa dysponowania 4.ProjeKant z upnwnieniami budowlanymi do projektowania obieK6w

budowlanych w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instaladi i uz4dze6 cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ogranieeri-l osoba - 5 lat - 2 lata

- podstawa dysponowania S.Architekt krajobmzu z wyksztalceniem wy2szym II stopnia na kierunku

archite6un knjobnzu lub r6wnowa2nym-1 osoba - nie dotysy- 2 lata - podstawa dysponowania

5.Kierownik rob6t budowlanych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi

w sp€alno6ci in2ynieryjnej drogowej bez oganicze6-1 osoba - 5 lat - 2 lata - podstawa

dysponowania T.Kierownik rob6t budowlanych z upnwnieniami budowlanymi do kierowania robotami

budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instaladi i uzEdzeri elektryanych i

eleKmenergetycznych bez ognnicze6-1 osoba - 5 lat - 2 lata - podstawa dysponowania S'Kiercwnik

robot budowlanych z upnwnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w

specjalno6ci in2ynieryjnej mostowej bez ognniczei 1 osoba - 5 lat - 2 lata - podstawa dysponowania
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9.Kierownik rob6t wodno-kanalizacyjnych z upnwnieniami budowlanymi do kierowania robotami

, ,, budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uzEdzei cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ogranieeil osoba - 5 lat - 2 lata -
podstawa dysponowania Osoby wskazane na stanowisku projektanVkierownik rob6t winny posiada6

odpowiednie upnwnienia budowlane, a wiqc upnwnienia do spnwowania samodzielnych funkQi

edrnicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.L994 r. Pnwo budowlane (ti.

Dz. U. z 2016 r., poz.290) oraz RozpoaEdzenia Ministra Tnnsportu i Budownictwa z dnia 11 wze5nia

2014r. w spnwie samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie (Dz. U. 220L4 po2.1278) lub

odpowiadaj4ce im inne wa2ne upnwnienia budowlane wydane na mocy wee6niej obowiqzujqcych

pzepisow oraz aKualne zaSwiadczenie o wpisie na listq elonk6w wlaSciwej izby samoz4du

zawodowego (zgodnie z ustawq z dnia 15.t2.2000 r. o samoaqdach zawodowych architekt6w,

in2ynierow budownictwa olaz ubanist6w - (tj. Dz.lJ. z 2016 poz. L946 z poin. zm.). Osobami

(Kandydatami) na stanowiska wymienione powy2ej mogq byi r6wnie2, zgodnie z arl. t2a ustawy

Prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikaQe zostaly uznane na zasadach okre6lonych w

pzepisach odrqbnych, w szeeg6lnoScj w pzepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach

uznawania kwalifikadi zawodowych nabytych w paistwach elonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

2016 poz. 65).

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postqpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujEcych czynno6ci pzy realizacji zam6wienia wmz

z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: tak

Informacje dodatkowe:

IrI. 2) PODSTAWY WYKTUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w alt 24 ust. I ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp tak

Zamawiajqcy pzewid uje nastqpuj4ce faku ltatywne podstawy wykl uczen ia :

(podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pK 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pK 2 ustawy Pzp)

(podstawa wyklueenia okreSlona w art.24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

rrr.3) wYKAz oSwIADczEf SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO

POTWIERDZENIA" 2E NtE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ SPEINTA WARUNKT UDZTATU

w posTEPowANru oRAz sPEtNrA KRYTERTA SELEKCIT

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w
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Postepowaniu

tak

OSwiadczenie o spelnianiu kqrteri6w selekcji

nie

III.4) wyKAz OSWHoCzef LUs DOKUMENTow, SxtIoANYCH PPzEzwYKONAwcE w

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAIACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

Zamawiaj4cy wezwie Vfkonawcq, K6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w

wyznaeonym, nie kr6bzym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlo2enia o6wiadeefi lub

dokument6w, potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzenia braku

podstaw wyklueenia na podstawie aft. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wla6ciwego rejestru lub z

centralnej ewidenQi i informacji o dzialalno6ci gospodarczej, je2eli odrQbne pzepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

rrr.5) wyKAz O$wrloczrfi Lus DoKUMENTow SrtlolNYcH PRzEz WYKoNAwcE w

posTEPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAIACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOUCZNOSCI, O KT6RYCH MOWAW ART. 25 UST. l PKT I USTAryY PZP

Irr.5.1) W ZAKRESIE SPETNIANIAWARUNK6w UOzatU W POSTEPOWANIU:

Zamawiajqcy wezwie Vlrlkonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w

wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zlo2enia oSwiadczeri lub

dokument6w, potwierdzajEcych spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu tl.: 1. W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt7.2.t.l. SIWZ - czq5ci spnwozdania

finansowego (nchunek zysk6w i strat), w pzypadku gdy spozQdzenie spawozdania wymagane jest

paepisami pnwa kraju, w K6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, a je2eli podlega

ono badaniu pzez bieglego rewidenta zgodnie z pzepisami o rachunkowo5ci, r6wnie2 z opiniA o

czQSci badanego spnwozdania, a w przypadku wykonawc6w niezobowiqzanych do spoa4dzania

spnwozdania finansowego, innych dokument6w okre5lajAcych obroty oraz aktywa i zobowiqzania - za

ostatnie trzy lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - za ten okres. Z

zalqconej aq(6 sprawozdania finansowego powinno wynika6,2e spnwozdanie spelnia wymogi at'

52 ust. 2 ustawy zdnia2g wae5nia 1994 r o rachunkowo5ci, !. 2e spnwozdanie finansowe zostalo

podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu - pzez osobq, kt6rej powieaono prowadzenie ksi49

rachunkowych, i kierownika jednostki, a je2eli jednostk4 kieruje organ wieloosobowy - pzez

wszystkich czlonk6w tego organu. W pzypadku odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie

pisemnego uzasadnienia dol4czonego do spmwozdania finansowego. W pzypadku Wykonawc6w
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niezobowi4zanych do spozadzania spnwozdania finansowego Zamawiaj4cy,za,, inne dokumenty"

uzna m.in. deklancjq podatkowa PIT zlo2onE w Uaqdzie Skarbowym. 2.W celu potwierdzenia

. spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt7.2.t.2. SIWZ - dokument6w potwierdzaj4cych,2e

V1&konawca jest ubezpieeony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno5ci

zwiqzanej z pzedmiotem niniejszego zam6wienia na sume gwamncyjnq okreSlonq pzez

Zamawiajqcego (zawienj4rych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 3.W celu potwierdzenia

spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt7.2.2.L SIWZ - wykazu rob6t budowlanych wykonanych

nie wcze5niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat pzed uplywem terminu skladania ofet, a je2eli okres

prcwadzenia dzialalnoSci jest krotszy - w tym okresie, wrcz z podaniem ich rodzaju, warto5ci, daty,

miejsca wykonania i podmiot6w, na rzee. kt6rych roboty te zostaly wykonane - zalqc'nik nr 2

(,,DoSwiadczenie MrlkonawcyJ. Do powy2szego wykazu powinny by6 dolqczone dowody okreSlaj4ce,

czy wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane nale2ycie, w szczeg6lnoSci informacje o tym czy

roboty zostaly wykonane zgodnie z pzepisami pnwa budowlanego i pnwidlowo ukoticzone, pay

zym dowodami, o kt6rych mowa, sE referende b4di inne dokumenty wystawione paez podmiot, na

zee kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a je2eli z uzasadnionej Wzyeyny o obiektywnym

charakteze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - inne dokumenty. 4.W celu

potwierdzenia spelniania warunku o K6rym mowa w pl<t7.2.2.2 SIWZ - wykazu os6b, skierowanych

pzez \$konawcq do realizadi zam6wienia publicznego, wnz z informacjami na temat ich kwalifikaQi

zawodowych, upawnieli, do6wiadeenia i wyksztalcenia niezbqdnych dla wykonania zam6wienia

publienego, a tak2e zakresu wykonywanych pzez nie czynnoSci oraz informadq o podstawie do

dysponowania tymi osobami - zalqenik nr 3 ("V1rlkaz os6bJ. 5.W celu potwierdzenia bnku podstaw

wyklueenia na podstawie art.24 ust. 5 pK 1 ustawy Pzp - odpis z wlaSciwego rejestru lub z

centnlnej ewidendi i informaQi o dzialalnoSci gospodareej, je2eli odrqbne pzepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

rrr.s.2) w ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCIT:

rrr.6) wYKAz oswrADczEr{ Lus DoKUMENT6W SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANTU NA WEZWANT E ZAMAWTATACEGO W CEIU POTWr E RDZEN rA

oKouczNosct, o KT6RYCH MowAw ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENW NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Je2eli z uzasadnionej przyeyny wykonawca nie mo2e zlo2yd dokument6w dotyczEcych sytuadi

finansowej lub ekonomienej wymaganych przez Zamawiaj4cego, moZe pzedstawid inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych pnezZamawiajqcego warunk6w

udzialu w postepowaniu. 2.Vlffkonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w
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postQpowaniu, w stosownych s,ytuadach olaz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czqSci, polegai na zdolno6ciacfr technienych lub zawodovuych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od chaakteru pawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w

prawnydr. 2.1.Mffkonawca, kt6ry polega na zasobach podmiot6w taecich, otaz kt6rego ofefta

zostanie oceniona najwy2ej, powinien pzet',loiyi w odniesieniu do tych podmiot6w tzecich te same

dokumenty, na potwierdzenie bnku podstaw do wykluczenia, K6re jest zobowiqzany zlo2yi

wykonawca, jak r6wnie2 te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w

postqpowaniu, K6re wykonawca wykazuje z powolaniem siq na zasoby tego podmiotu tzeciego.

2.2.WVkonawca, K6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii

Zamawiaj4cemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych podmiot6w,

w szeeg6lno6ci pzedstawiaj4c zobowi4zanie (oryginat) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozydi

niezbqdnych zasob6w na potaeby realizacji zam6wienia. Zobowi4zanie, o kt6rym mowa powy2ej

pzedstawia Vlrlkonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej. 2.3.W celu oceny, ey

\Afikonawca polegajqc na zdolnoScjach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okre6lonych w art.

22a ustawy Pzp, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami w stopniu umo2liwiajEcym nale2yte

wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tqaacy wykonawcq z tymi podmiotami

gwamntuje zeeywisty dostep do ich zasob6w, Zamawiajecy 2qda dokument6w okre6lajqcych w

szeeg6lno5ci: 2.3.1. zakres dostqpnych Mfikonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b

wykorzystania zasob6w innego podmiotu, paez VlffkonawcQ, pzy wykonywaniu zam6wienia, 2.3.3.

zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot' na

zdolno5cjach K6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postqpowaniu

dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikaQi zawodowych lub do5wiadeenia, zrealizuje rcboty budowlane

lub uslugi, K6rych wskazane zdolno6ci dotyeA. 2.5.Je2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub

sytuada ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pK 2., nie potwierdzajE spelnienia

pzez wykonawcq warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzE wobec tych podmiot6w podstawy

wyklueenia, zamawiajqcy 24da, aby wykonawca w terminie okre6lonym pzez zamawiajacego: 1)

zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzal siq do osobistego

wykonania odpowiedniej eESci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub

sytuacjQ finansow4lub ekonomien4 o K6rych mowa w pK 2. 3. \Afikonawca zalEey do oferty:

formulaa cenowy zal4enik nr 5 do ofefi

SEKCIA IV: PROCEDURA
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ry.1) OPrS

ry. 1. 1) Tryb udzielen ia zam6wien ia : pzetarg nieograniczony

IV.f.2) Zamawiajqcy zeda wniesienia wadium:

tak,

Informada na temat wadium

lgkonawca pzystepujacy do pzetargu jest obowiEzany, pzd uplywem terminu skladania ofert,

wnie66 wadium na caty okres zwiEzania z ofert4 w wysokoSci 100 000,00 zl (slownie: sto tysiqcy

zlotYch)

IV.1.3) Przewiduje siq udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

nte

IV.1.4) Wymaga siq zloienia ofeft w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofeft kata log6w elektron icznYch :

nie

Dopuszcza siq zlo2enie ofeft w postaci katalog6w eleKronianych lub dol4czenia do ofeft katalog6w

elektronicznych:

nte

Informade dodatkowe:

IV.1.5.)WYmaga siQ zloienia ofett wariantow可 :

Dopuszca JQ z:o2enie ofeぬ/、旧nantOw可

nle

Zlo2enie ofett wanantowei dOpuszcza sie tylkO z jednocesnym zlo2eniem ofett zasadnicz可 :

n!e

IV.f.6) Przewidywana liczba wykonawc5w, kt6rza zostanQ zaproszeni do udzialu w

postqpowaniu

(przetary ogmnieony, nqocjacje z ogloszeniem, dialog konkurenqjny, partnerctwo innowaqjne)

Liczba wykonawcow

Pzewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w
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Kfieria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umoriry ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa Emowa bqdzie zawarta:

Informade dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamienego systemu zakup6w:

nie

InformaQe dodatkowe:

W nmach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszea siq zlo2enie ofeft w formie

katalog6w eleKronicznych :

nie

Pzewiduje siq pobranie ze zlo2onych katalog6w eleKronienych informacji potaebnych do

spozqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamienego systemu zakup6w:

nie

IV. 1.8) Au kcja elektron iczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetary nieognnieony, przetarg

ognnieonlq nqocjacje z ogloszeniem) nie

Naleiy wskaza6 elementy, kbrych wartoSci bqd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje siq ograniczenia co do przedslawionych wafto5ci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

nie

Nale2y podai, K6re informade zostanq udostqpnione wykonawcom w tnkcie aukdi eleKronicznej onz

jaki bqdzie termin ich udostqpnienia:

I nformaQe dotyczEce paebieg u a ukcj i elektrcn ienej :

Jakijest pzorrridziany spos6b postqpowania w toku aukcji eleKronicznej i jakie bqdq warunki, na jakich

wykonawcy bqdq mogli licytowad (minimalne wysoko5ci postqpiei):

Informacje dotyczqce wykozystywanego spaqtu elektronienego, rozwi4zafi i speqflkacji technicznych w
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zakresie polqczeri:

Vlfimagania dotyeqce rejestradi i identyfikaQi wykonawcow w aukdi eleKronienej:

Informade o liebie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetaPowa

etaP nr eas trwania etaPu

Czy wykonawal,l<t6zy nie zloZyli nowych postqpiefi, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

nte

Warunki zamkniqcia aukcji elektronienej :

rv.z) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria ocenY ofeft:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

1.Cena

2.Stopiei zaawansowania rob6t na dziei 30.11'2017

3.Vlrldlu2enie okresu gwaranQi

4. metody zarzqdzania inwestYcjq

S.anlriteKun knjobazu i zieleri

S.komunikada spoleena inwestycji

7. pzeszkolenie kad ry z dostqp noSci arch iteKon icznej

Znaeenie

60

15

t2

4

２

　

　

４

　

　

３

IV.2.3) Zastosowanie procedula, o ktorej mowa w alt 24aa ust. 1 ustavuy Pzp (pzetarg

nieognniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, paftnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacii z ogloszeniem

Minimalne wymagania, K6re muszq spetniad wszystkie oferty:

pzewidziane jest zastze2enie pnwa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofeft wstqpnych bez

pzeprcwadzenia negoQadi nie

13z22
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Pzewidziany jest podzial negocjaQi na etapy w celu ognniaenia lieby ofeft: nie

Nale2y podad informade na temat etap6w negocjacji (w tym liczbe etap6w):

Informade dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potzeb iwymagai zamawiajeego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informada o wysokoSci nagr6d dla wykonawcow, K6zy podczas dialogu konkurencyjnego pzedstawili

rczwiqzania stanowiqce podstawq do skladania ofert, je2eli zamawiajEcy pzewiduje nagrody:

Wstqpny harmonog nm postQpowania :

Podziat dialogu na etapy w celu ogranieenia liczby rozwiEzai: nie

Nale2y podai informaQe na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat paflnerctwa innowacyjnego

Elementy opisu pzedmiotu zam6wienia definiujece minimalne wymagania, K6rym muszq odpowiadad

wsrystkie ofefi:

Podzial negoQaQi na etapy w celu ognnieeniu liaby ofeft podlegajEcych negodaQom popzez

zastosowanie kfieri6w oeny ofeft wskazanydr w specyfikaQi istotnych warunk6w zam6wienia:

nie

Informade dodatkowe:

IV.4) ticytacj a elektson iczna

Adres strony intemetowej, na K6rej bqdzie prowadzona licytada eleKroniena:

Adres strony intemetowej, na K6rej jest dostqpny opis pzedmiotu zam6wienia w licytadi eleKronienej:

Vlfrmagania dotyeEce rejestncji i identyfikacji wykonawc6w w lirytaQi eleKronienej, w tym wymagania
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zen lnfomatycnych:

Spos6b postepowania w toku‖ c庫〕可i elektronicnd′ w tym Okre`lenie minimalnych wysoko6d po史りien:

Infomnade o liCZbie etap6w lictta● l elektronicneii czage th tn″ ania:

Licrada wie!oetapowa

etap nr(2as trwanla aapu

Mfikonawcy, K6zy nie zlo2yli nowych postqlrieri, zostanq zakwalifikowani do nastqpnego etapu: nie

Termin otwarcia licftacji elektronienej :

Termin i warunki zamkniqda licytacji eleKronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tre6ci zawiennej umovvy w spnwie

zam6wienia publianego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Mfi magan ia dotyczqce zabezpieczen ia nale2ytego wykonan ta u mowy :

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMTANA UMOW\r

Przewiduje siq istotne zmiany postanowief zawaftej umowy w stosunku do treSci ofefi' na

podstawie ktt6rei dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nale2y wskazac zakres, chanKer zmian o]"z warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiaj4cy pzewiduje mo2liwo56 dokonania zmian postanowiefi umowy w stosunku do tre5ci oferty,

na podstawie K6rej dokonano wyboru Mfkonawcy, w poni2ej opisanym zakresie i przypadkach:

1.lZmiana terminu ukoieenia rob6t. 1.1.1 Zmiana spowodowan4 zmianE umowy o dofinansowanie w

zakrcsie w jakim zmiana umowy o dofinansowanie bqdzie miala wplyw na zmianq termin6w okreSlonych

w Umowie. 1.1.2 Zmiany spowodowane warunkami atmosferyenymi w szczeg6lnoSci: a)klqski 2ywiolowe,

b)warunki atmosferyczne odbiegajqce od typowych, uniemo2liwiajEce prowadzenie rob6t budowlanych,

prowadzenie rob6t i sprawdzefi, dokonywanie odbior6w, 1.1.3 zmiany spowodowane niepaewidzianymi w

SIWZ warunkami geologienymi, archeologienymi lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: a)niewypaly,

niewybuchy; b)wykopaliska archeologiczne; c)odmienne od pzyjetych w dokumentacji projektowej

warunki geologiene, w szczeg6lno6ci wystapienie w6d gruntowych o ile nie pzewidywal ich PFU'

d)odmienne od przyjqtych w dokumentadi projeKowej warunki terenowe, w szczeg6lno6ci istnienie nie

zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; e)w razie konieeno6ci
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podjeoa dziala1 zmiezajqcych do ogranieenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego paez eynniki

zewnetzne, K6rcgo nie mo2na bylo pzewidziec z pewno6ci4 szczeg6lnie zagra2ajEcego bezpo6rednio

2yclu i zdrowiu ludzi. f)zmiany, w pzypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajqcego dokonania

zamiennych rob6t lub ich eQ5ci; wystqpienia robot dodatkowych, od wykonania kt6rych uzale2nione jest

wykonanie zam6wienia podstawowego - je2eli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemo2liwiajq

. dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. g)zmiany bedace nastQpstwem nie dopuszczenia do ich

wykonywania pzez uprawniony organ lub wstrzymania rob6t pzez uprawnione organy, z przyap nie

wynikaj4cych z winy Wlkonawcy; 1.1.4. Zmiany bqdqce nastepstwem okolicznoSci le2Ecych po stronie

Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci wstzymanie rob6t pnezTamawiajEcego; 1.1.5 Zmiany bqdqce

nastQpstwem dzialania oryan6w administndi i innych podmiot6w o kompetenQach zbli2onych do

organ6w administnQi w szczeg6lnoSci eksploatatorow infastruktury oraz wlaScicieli grunt6w pod

inwstycjq, w szczeg6lno5ci: a) pzekoeenie zakreSlonych paez pawo lub regulaminy, a jeSli takich

reguladi nie ma - typowych w danych okoliczno5ciach, termin6w wydawania pzez organY administndi

lub inne podmioty decyzji, zezwole6, uzgodniefi itp,; b)odmowa wydania pzez organy administndi lub

inne podmioty wymaganych d*yzji, zezwolefi, uzgodniefi z pzyqln niezawinionych pnez wykonawcg, w

tym odmowa udostqpnienia paez wlaScicieli nieruchomoSci do cel6w realizaQi inwestygi; 1.1.6 inne

pryeyny zewnetzne niezale2ne od Zmawiajqcego oraz WVkonawcy skutkuj4ce niemo2liwoSci4

prowadzenia pnc lub wykonywania innych czynnoSci paewidzianych UmowE; W przypadku wystqpienia

K6rejkolwiek z okoliczno5ci wymienionych w pkt L.t.2 - 1.1.5 Czas Ukoieenia Rob6t mo2e ulec

odpowiedniemu paedlu2eniu, o eas niezbqdny do zakoiczenia wykonywania jej pzedmiotu w spos6b

naleffi, nie dlu2ej jednak ni2 o okres trwania tych okolicznoSci. 1.1.7 Zmiany bqdqce nastqpstwem

koniecznoSci udzielenia zam6wiei dodatkowych, kt6re wstaymuja lub op62niaj4 realizacjq pzedmiotu

Umowy. 1.2. Zmiana sposobu spelnienia 5wiadeenia. 1.2.1 zmiany technologiczne spowodowane w

szczeg6lno$ci nastqpujEcymi okolicznoSciami: a.niedostqpno6d na rynku material6w lub urzqdzeri

wskazanych w dokumentadi projeKowej lub PFU spowodowana zapaestaniem produkcji lub wycofaniem

z rynku tych material6w lub uaqdze6, b.pojawienie siq na rynku material6w lub uzqdzeh nowszej

generacji pozwalajqcych na zaosze@zenie koszt6w realizaQi pzedmiotu umowy lub koszt6w eksploataQi

wykonanego pzedmiotu umowy, lub umo2liwiaj4ce uzyskanie lepszej jako5ci rcb6t, c.pojawienie siq

nowszej technologii wykonania zaprojeKowanych rob6t pozwalajAcej na zaoszeqdzenie casu realizadi

inwestycji lub koszt6w wykonywanych pnc, jak r6wnie2 koszt6w eksploataQi wykonanego paedmiotu

umowy, d.Zmiany technologiene prowadzqce do: l)obni2enia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla

jakoSci ifunkdonalno3ci; 2)obni2enia koszt6w u2ytkowania obieKu czy eksploatacji uzqdzeri, pzy bnku

zmiany ceny koricowej; 3)podniesienia wydajno6ci uzqdzefi, podniesienia bezpieczefistwa, usprawniei w
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tnkcie u2ytkowania obieKu , prry baku zmiany ceny koficowej; e.zlecenie rob6t z konieenych do

wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technienego uz4dzei infrastruktury technicznej,

f.odmienne od przyjetych w dokumentacji projekowej lub PFU warunki geologiczne skutkujace

niemo2liwo5ciq zrealizowania pzedmiotu umowy przy dotychczasowych zalo2eniach technologicznych,

g.odmienne od przyjqtych w dokumentadi projeKowej lub PFU warunki terenowe, w szeeg6lnoSci

istnienie zinwentaryzowanych lub blqdnie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; h.konieczno5i

zrealizowania pzedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiEzai technianych lub materialowych ze

wzglqdu na zmiany obowiazujecego pr?wa, lub okoliczno6ci gospodarczych, i.konieczno56 usuniqcia

spzecznoSci w dokumentacji w przypadku niemo2noSci usuniqcia spzeenoSci pzy pomocy wykladni, w

szeeg6lno6ci gdy spaeczne zapisy majq rowny stopiei pierwszeristwa. W paypadku wystqpienia

K6rejkolwiek z okolicznoScj wymienionych w pkt 1.2.1 mo2liwa jest w szeeg6lno5ci zmiana sposobu

wykonania, material6w i tecinologii rob6t, jak r6wnie2 zmiany lokalizaQi budowanych urzqdzeh.

Zamawiajqcy pzewiduje w takiej sytuacji zmianq wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w

tnkcie rcalizadi zam6wienia. Rozliczenie rob6t nastqpi wtedy metodE powykonawcz4 z zastosowaniem

stawek pzyjetych do wyceny rcb6t w ofercie wykonawcy. 1.3. Pozostate zmiany spowodowane

nastqpujqcymi okolicznoSciami: a.sila wy2sza uniemo2liwiajEca wykonanie paedmiotu umowy zgodnie z

SI\\Z; b.rezygnada pzez Zamawiajacego z realizacjiaqSci pzedmiotu umowy. c.kolizja z planowanymi

lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim pzypadku zmiany w umowie

zostanqognnieone do zmian koniecznych powoduj4cych unikniqcie lub usuniqcie kolizji. d.zmiany

uzasadnione okoliczno$ciami o K6rych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego. e,gdy zaistnieje inna

okoliczno56 p6wna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujEca niemo2liwo5ciq wykonania lub nale2ytego

wykonania umowy zgodnie zSltM. f.zmiany prcwadz4ce do likwidadi oeywistych omylek pisarskich i

radrunkowydr w tre5ci umowy; g.zmiana umowy w zwiqzku ze zmianami w wymaganej

spnwozdaweoSci, rozlieeniach koszt6w, sposobu rozliqania lub dokonywania platnoSci na tz9'

Vlrlkonawcy w zwi4zku ze zmianami zawartej pzezTamawiajQcego umowy o dofinansowanie lub w

wyniku ewentualnych zmian wymagari Regionalnego Prognmu Operaqfjnego Wojew6dztwa

Mazowieckieg o 20t4-2020 W pzypadku wystqpienia K6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pK 1'3

, mo2liwa jest w szeeg6lnoScj zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2

zmiany lokalizacji budowanych uzEdzefi. W pzypadku pph. d zmiany mogE dotyczy6 zakresu

wykonywanych pnc, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrcdzenia o kwoty odpowiadajqce cenie

rob6t, z K6rych Zamawiaj4cy rezygnuje. Wszystkie powy2sze postanowienia w punktach 1.1, 1. 2. i 1.3

stanowiE katalog zmian na k6re Zmawiajqcy mo2e wynzid zgodq. Nie stanowi4 jednocze6nie

zobowiqzania do wyra2enia takiej zgody i nie rodzq 2adnego roszczenia w stosunku do Zamawiaj4cego'
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1.4 Zmiana osob i podmiot6w 1.4.1. Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w

przypadku zdaneh losowych niezale2nych od Vlrlkonawcy, na uzasadnione wystqpienie wykonawcy, 1.4.2.

Zmiany osoby pelni4cej funkde kierownika budowy wskazanej w ofercie w pzypadku sytuacji niezale2nej

od Wlkonawcy lub na 24danie Zamawiaj4cego je2eli nie wywi4zuje siq on z naloZonych obowi4zk6w,

L.4.3.7amawiajqcy, na pisemny wniosek Vlrlkonawcy, dopuszcza zmianq podwykonawcy lub rezygnacje z

, udzialu podwykonawcy pzy realizacji paedmiotu zam6wienia. Zmiana mo2e nastqpii wyl4cznie po

pzedstawieniu pze. \Afkonawcq o6wiadeenia podwykonawcy o jego rezygnaQi z udzialu w realizadi

paedmiotu zam6wienia onz o braku roszczefi wobec Vlrlkonawcy z tytulu realizadi rob6t. Je2eli zmiana

dotyczy podmiotu taeciego, na zasobach K6rego VvYkonawca opienl siQ wykazujEc spelnianie warunk6w

udzialu w postQpowaniu, Zamawiajacy dopu5ci zmianq pod warunkiem,2e nowy podwykonawca wyka2e

spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszym ni2 wskazane na etapie postqpowania o udzielenie

zam6wienia paez dotycheasowego podwykonawcq. Forma zaplaty nale2no6ci pzyslugujEcej

podwykonawcom, moze ulec zmianie z prr,tc:yn obiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowy

aneksem podpisanym paez Strony umowy. 2. Zgodnie zart. I42 ust 5 ustawy Prawo zam6wiefi

publicznych w paypadku zmiany: l)stawki podatku od towar6w i uslug; 2)wysokoSci minimalnego

wynagrodzenia za pracQ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paidziernika 2002r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pncq; 3)zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokoSci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne; vvysoko6i nale2nego

wynagrodzenia V1rlkonawcy ulega odpowiedniej zmianie, je2eli wskazane w pK 1-3 zmiany bqdE mialy

wplyw na koszty wykonania zam6wienia paez \Afikonawcq. 3. Zmiany, o K6rych mowa w ust' 2, mogq

zostai wprowadzone jedynie w przypadku, je2eli Strony Umowy (Zamawiajacy i Vlrlkonawca) zgodnie

uznaj4 iezaszty wskazane ust. 2 okolieno6ci. Zmiana wynagrodzenia moZe nastqpid jedynie po ustaleniu

stanu faktycznego i pnwnego oraz po zbadaniu dokument6w, K6re Vlfrkonawca dostarczy w celu

udowodnienia wptywu zmiany pzepis6w na wysoko6d nale2nego mu wynagrodzenia. Vlfrnagrcdzenie

zostanie odpowiednio zwigkszone/zmniejszone o kwotq odpowiadajQcE wzrostowi/obni2ce

udokumentowanych koszt6w, o K6rych mowa powy2ej, od daty faktycznej zmiany koszt6w wykonania

zam6wienia paez Vlfikonawcq. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawaftej umowy jest spoa4dzenie

podpisanego pzez Strcny Protokolu koniecznoSci okrc5lajacego p|7yeynY zmiany o1"z potwierdzajqcego

wystApienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolieno6ci wymienionych w niniejszym pamgrafie.

protokol konieczno$ci bqdzie zat4cznikiem do aneksu, o kt6rym mowa w $ 14 ust. 1 niniejszej umowy. 5.

Zmiany umowy moge byi dokonane rownie2 w przypadku zaistnienia okoliczno6ci wskazanych w aft. 144

ust. 1 Pkt 2-5 ustawy PzP'

rv.6) IN FORMACI E ADMTNISTRACYJN E
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IV.6.1) Sposob udostqpniania informacji o charakterze poufnym (ieeli doUey):

Srodki sluiqce och ron ie informacj i o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu:

Data: 031 04 120 17, godzina: 10 :00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglqdu na piln4 potaebq udzielenia zam6wienia (pzetarg

nieognniczony, pzetarg ognniczony, negoQade z ogloszeniem) :

nie

Wskazai powody:

Jqzyk lub jqzyki, w jakich mog4 by6 spozEdzane oferty lub wnioski o dopuszeenie do udzialu w

postqpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) przewiduje siq uniewainienie postqpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej pzez paistura czl'onkowskie Europejskiego

porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie

calo6ci lub czqSci zam6wienia: nie

IV.6.5) Przewiduje siq uniewainienie postqpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki

sluiace sfinansowaniu zam6wiefi na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiajqcy zamierzal przeznac4l na sfinansowanie caloSci lub czqSci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane nie

IV. 6. 6) Informacje dodatkowe:

1. Oferta wraz z zalEenikami musi by6 podpisana pzez V1/ykonawcq. ZamawiajEcy wymaga, aby ofeftq

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wla5ciwym rejestae lub ewidenQi dzialalno6ci

gospodarczej. Je2eli osoba/osoby podpisujqca ofertq dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowad upawnienie do podpisania ofefi. Pelnomocnictwo musi zostad

zlo2one wnz z ofeftE w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nale2y zal4eyi

dokumenty potwierdzaj4ce, 2e osoba udzielajqca pelnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania

WVkonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazai w szczeg6lnofici pnez zal4czenie
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odpisu z Knjowego Rejestru SEdowego). 21asridy skladania oferty przez podmioty wystqpujqce wsp6lnie:

2.1.Mfmagane oSwiadczenia wskazane w pK 8.4. SIVI|Z (oSwiadeenie Mrlkonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialu w postqpowaniu omz oSwiadczenie Vlfikonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu na

podstawieat.24ust. 1pkt12-23iust.5pK1,2i4ustawyPzp)powinnybydzlo2oneprzezka2dego

Vllkonawcq wsp6lnie ubiegajqcego siq o zam6wienie. OSwiadczenia te maj4 potwierdza6 spelnianie

. r warunk6w udzialu w postqpowaniu onz bnk podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2dy z

wykonawcow wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu onz brak podstaw wyklueenia.

2.2.\Arlkonawcy skladajqcy ofertq wsp6lnq zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika do

reprezentowania ich w postqpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu oez do

zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawienjqcy ustanowienie

pelnomocnika musi zawierai w szczeg6lno5ci: wskazanie postqpowania o zam6wienie publiczne, K6rego

dotyczy, Wlkonawc6w ubiegaj4cych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakrcs jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawienjacy ustanowienie

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Mrlkonawc6w ubiegaj4cych siq wsp6lnie o

udzielenie zam6wienia, paez osoby upawnione do skladania o6wiadczei woli, wymienione we wlaSciwym

rejestae lub ewidendi Mrlkonawc6w. Ustanowienie pzedmiotowego pelnomocnika mo2e zostai zawarte

w umowie o wspoldzialaniu zlo2onej wraz z ofert4. Dokument (lub dokumenty) zawienjEcy ustanowienie

pelnomocnika musi zostai zlo2ony wraz z ofetq w formie oryginalu lub notarialnie po5wiadczonej kopii.

Do dokumentu (lub dokument6w) zawienjqcego ustanowienie pelnomocnika nale2y zalqey6 dokumenty

potwierdzajEce, 2e osoba udzielajEca petnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania

Vlrlkonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykaza6 w szczeg6lnoici pzez zalEeenie

odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego). 2.3. Wszelka korespondenda oraz rczlieenia dokonywane bqdq

wylqcznie z pelnomocnikiem. 2.4. Vlrlpelniajqc formulaz ofefi, jak r6wnie2 inne dokumenty, powoluj4c

siq na VlrlkonawcQ, w miejscu np. nazwa i adres V1/ykonawcy, nale2y wpisad dane dotyczqce Vllkonawc6w

wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych Mfikonawc6w. 3.

Mrlkonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania bnku istnienia wobec

nich podstaw wyklueenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje siq na ich zasoby, warunk6w

udzialu w postqpowaniu, zamieszea informade o tych podmiotach w o5wiadczeniach, o kt6rych mowa w

pK 8.3. SIWZ (o5wiadczenie Vlrlkonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu onz

o5wiadczenie Vlffkonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art, 24 ust. 1 pK 12 - 23 i ust. 5 pK

L, Z i 4 ustawy Pzp). 4. WVkonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informaQi,

o kt6rej mowa w aft. 86 ust. 5 ustawy Pzp pzekazuje Zamawiaj4cemu oSwiadczenie o przynale2no5ci lub

braku paynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
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Wnzze zlo2eniem oSwiadeenia, wykonawca powinien paedstawid, pod rygorem wykluczenia z

postqpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2e powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadza do

zaklocenia konkurendi w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia. Mffmagane oSwiadczenie, o K6rym

mowa w zdaniu pierwszym powinno byi zlo2one pnez kaldqo Mfrkonawcq wsp6lnie ubiegajacego siQ o

zam6wienie . 5. ZamawiajEcy wykluey Wykonawcg z postgpowania, o ile zajdE wobec tego Wykonawcy

okoliczno5ciwskazanewart.24ust. 1pktt2-23onzust.5pktl,2i4ustawyPzp.6.VvVkonawcanie

jest obowiqzany do zlo2enia oSwiadeeri lub dokument6w potwierdzajecych okolienoSci, o K6rych mowa

w pkt 9.1. SI\r1Z (aktualne na dziei zlo2enia o6wiadeenia lub dokumenty, K6re potwierdzaj4 okoliczno5ci

spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz bnku podstaw do wyklueenia), je2eli: l)Mtlkonawca

wska2e dostqpno6i o6wiadeei lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 9.1' SIWZ w formie

elektronicznej pod okre5lonymi adresami intemetowymi og6lnodostqpnych i bezplatnych baz danych, w

szeeg6lnoSci rejestrow publicnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

dzialalno5ci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 20t4 r' poz. ltL4 onz z 20L6 r' poz'

352). W takim pzypadku Zamawiaj4cy pobien samodzielnie z tych baz danych wskazane paez

Mfikonawcq oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyey to w szeeg6lnoSci informacji odpowiadajEcej odpisowi

aktualnemu Rejestru Pzedsiqbiorcow pobiennej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia

t997 r.o Knjowym Rejestae sAdowym (Dz. U. z2OO7 r. Nr 168, po2.1186, z p6zn' zm.) omz wydruk6w

z Centnlnej Ewidendi i Informacji o DzialalnoSci Gospodareej zgodnie z aft. 38 ust. 4 ustawy o

swobodzie dzialalno5ci gospodarczej z dnia 2lipca 2004 r. (Dz.U. z 2OL5 r', poz. 584, z p62n' zm'),2)

Vlfikonawca wska2e o5wiadaenia lub dokumenty, o K6rych mowa w pK 9.1. SIWZ, K6re znajdujA siQ w

posiadaniu ZamawiajEcego, w szczeg6lnoSci oSwiadeenia lub dokumenty paechowywane pzez

Zamawiajacego zgodnie z art.97 ust. I ustawy Pzp. W takim pzypadku Zamawiaj4cy w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz bnku podstaw wyklueenia, korzysta z

posiadanych oSwiadczeri lub dokument6ry o ile sE one aktualne. 7.Je2eli Vlrlkonawca ma siedzibq lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6W o kt6rych mowa w

pK 9.1.5. SIWZ (odpis z wla6ciwego rejes'tru lub z centralnej ewidenQi i informaQi o dzialalno5ci

gospodarczej, je2eli odrqbne pzepisy wymagajE wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada dokument lub

dokumenty wystawione w knju, w K6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajqce odpowiednio, 2e nie otwato jego lih^/idacji ani nie ogloszono upadlo6ci. 7.1'Dokumenty, o

kt6rych mowa w pK 7., powinny bye wystawione nie wcze5niej ni2 6 miesigcy paed uplywem terminu

skladania ofeft.7.2.Je2eli w knju, w K6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyey, nie wydaje siq dokument6w, o K6rych mowa w pkt 7.

zastqpuje siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
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albo osob upnwnionydt do jego rcprczenbcji, lub o6rMadqenie osoby, ktorej dokument mial dotyeyl,

- ' " zlo2one pzed notariuszenr lub pzed oryanem $owym, administracyjnym albo o€anenr samozEdu

zavrodourego lub gospodarczego vd#dwym ze rlzgl$u na sledzibq lub mlejse zamieszkania wykonavucy

lub miejse zamieszkania tej osoby. Zptsy pkt 7.1. stosuje sie.

OQl
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