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Miasto Stolecme Warszawa - Tarzqd, Dr6g Miejskich: \4tykonanie rob6t budowlanych dla zadafit
z

budietu partycypacyjnego m.st. Warszary zpodzialem na 4 czp5ci
OGLOSZEI\IE O ZAMOWIENIU - Robotv budowlane

Z,amiesz*tanieogloszeniazZamieszpzanieobowi4zkowe
O

gloszenie dotycry: Zam6vienia publicme go

T.am6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4czrie zaklady pracy chronionej orazwykonawcy, kt6rych
dzialalnoS6, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realimwaty zam6wienie, obejmuje spoleczr4 i zawodowq integracjg ostib bgd4cych cdonkami
grup spolecanie marginalimwanych
Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskazrik zatrudnienia os6b naleiqcych do jednej lub wigcej
kategorii, o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy

P4, nie mniejszy

nr230o/o, os6b zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy
Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierryVpowierzyli
przeprowadzenie postppowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postgpowania:
Po
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Nie

Jeaelitak,nalezy wymienid zamawnjqcych, kt6r4y wsp6brie przeprowadzajqpostgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oruzosoby do kontakt6w wrazz
danymi do kontakt6w:

Postqpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zztmawiaj4cymi z innych parf,stw

cdonkowskich Unii Europej skiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postppowania wsp6lnie zzamtwiaj4cymi z innych pafstw
cdonkowskich Unii Europejskiej

-

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicmych:
Informacje dodatkowe:

I.

1) NAZWA

I ADRES: Miasto Stolecme

Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, krajowy numer

identyfrkacyjny , ul. ul. Chmielna 120 , 00801 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo Polska,

tel.22 55 89 000, , e-mail z4@zAm.waw.pl, , faks228 909

2Il.

Adres strony internetowej (tlRL) : http ://www zdm.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym moma uryskai dostgp do narzpdziiurz4dzefi lub format6w
plik6w, kt6re nie s4 og6lrrie dostEpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa
I.3) WSPOLI\E UDZIELANIE ZAMOWIEIYIA Aeieli

dotyczSt)z

Podzial obowiqzk6w migdry zamaviaj1cymi wprrypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w prrypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamaviajqcymiz innych paristw czfonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamatiajqcych jest
odpowiedzialny zaprznprowadzenie postgpowania, czy

iw

jakim zakresie zaprzeprowadzente

postppowania odpowiadajqpozastali zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kaidego zzamatiaj4cych indywidualnie, czy zam6tienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzocz pozostatych zamawiaj4cych)

:

i:

:

r.4) KOMTTNTKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostpp do dokumentfiw zpostgpowania moina uzyskad
pod adresem (URL)
Tak
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Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszcmna bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
Tak
http ://www. zdm. waw.pl

Dostgp do dokument6w zpostppowania jest ograniczony - wipcej informacji moina uzyska6

pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:
Elektroniczrie
Nie
adres

Dopuszcmne jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu

w inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu

w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
Oferta musi by6 sporz4dznna wjEzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewazro$ci.
Adres:

Zav4d Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczma wymaga korrystaniazntrz4dziiurz4ilznfi lub format6w plik6q
kt6re nie s4 og6lnie dostgpne
Nie
Nieoganiczany,pehty, be4po5redni i bezplatny dostgp do tych narzpdn mozra uryskai pod
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adresem: (IJRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniaprruzzamawiajqcego: Wykonanie rob6t budowlanych dla
zadafi z budiretu partycypacyjne go m. st. Warsza vty z podAalem na

4 cz1fici

Numer referencyj ny z DP Zl 88/PN/80/ 1 7
przed wszczgciem postgpowania o urlzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog technicmy
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o moi:liwoSci skladania ofert czqSciowych
Zam6wienie podzielone jest na czESci:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu moina sklada6 w
odniesieniu do:
wszystkich czgSci

T,amawiaj}cy zastrtnga sobie prawo do udzielenia l4cmie nastppuj4cych czpSci lub grup
czpSci:

Maksymalna liczba czpsci zam6wienia, na kt6re moin msta6 udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub
rob6t budowlanych lub okrefllenie zapotrzebowania i wymagari

) aw prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrznbowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane: Wykonanie rob6t budowlanych dla zadafizbuilzntupartycypacyjnego m.st.
Warszawy zpodnalemna 4 czp(ci. Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okreSlony zostal w
Dokumentacji technicmej (Rozdziat V $WZ) i przedmiarach rob6t (Rozdzial VI SIWZ). WartoSd
szacunkowa zam6wienia przekracza r6wnowarto5i kwoty 30 000 EURO

4227

a

jest mniej sza ni2
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r6wnowarto6i kwotv 5 225 000 EURO

tr.5) Gl6wny kod CPV: 45233220-7
dy CPV:

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (ieheli zamawiajqcy podaje idormacje o wartoici
zam6wienia):
WartoSi bez VAI:
Waluta:

(w

przypadku um6w ramowych lub dynomicznego systemu zakupfw

mal<symalna

wartoi| w calym okresie obowiqzywania

- szacunkowa

calkowita

umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

Il.7) Czy przewiduje
^rt.134

sig udzielenie zamriwief, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

OkreSlenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust.

I pkt 6 lub w art. l34ust.

6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamatnajqcy przewiduje mozliwo5i udzielenia zam6wieri uzupehriaj4cych, o kt6rych mowa w art.
67 ust.

I pkt 6 ustawy

P4p.

II.8) Okres, w kt6rym realimwane bpdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamicny system zakup6w:

miesi4cach lubdniach:
lub
data ro4roczpcia: lub ztkofitctnnia: 2017 -12-15

)kres w miesi4cacl Okres w dniact Data rozpocz4cia )atazakohczenia
2017…

5z27

12‑15

2017‐ 07‐ 2612:30

htp: I lb4.t:4.gov.pl/IN/?400PodgladOpublikowanego' aspx?id:7...

II.9) Informacj e dodatkowe

SEKCJA

[I.

:

III: INFORMACJE O CHARAKTERffi PRAWNYM.

1) WARUNKT UDT,INI-U W

P

OSTQP OWANTU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej'
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w
Okre6lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicma
OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4ubiegad sig Wykonawcy,kt6rzy
spehriaj4 nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomiczrej lub

furansowej tj.: 1) Wykonawca uryskal Sredni przych6d za ostatnie 3lata obrotowe (na
podstawie ,,rachunk6w rysku i strat" pozycja,,prrych6d netto ze sptzedairy produkt6w,

towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzedairy i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie
mniejszej n:z: czp56I: 150 000,00 d (slownie: sto piq6dziesi4t tysigcy zlotych); czqS6
000,00 zl (slownie: sto czterdzieSci tysiEcy zlotych); czgS6

III:

1

II:

140

400 000,00 zl (slownie: jeden

milion c^erystatysiqcy zlotych); czgS6IV 280 000,00 zl (slownie: dwieScie osiemdziesi4t
tysigcy zlotych). 2) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnoicizvtiqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumq
gwarancyjn4 co najmniej: czqS6 I: 75 000,00 zl (slownie: siedemdziesi4t piq6 tysiqcy zlotych);
czESd

II: 70 000,00 zl (slownie: siedemdziesi4t tysiEcy zlotych);

(slownie: siedemset tysigcy zlotych); czgS6

IV

czgfiC

III: 700 000,00 zl

140 000,00 zl (slownie: sto czterdzieSci tysigcy

zlotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczra lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogqubiegad sig Wykonawcy, kt6rzy
spehriaj4 nastEpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci techniczrej lub

zawodowej tj.:

l) Wykonawca nie wcze5niejnkw

terminu skladania ofert,

wykonal: - dla czgSci I

-

a

okresie ostatnich 5latprzed uplywem

jeire,li okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tsry

-

w tym okresie

co najmniej 2 zam6wienia polegaj4ce na budowie lub przebudowie

chodnika oraz(cieiki rowerowej na drodze klasy min. Z, o wartofici minimum 500.000,00 zl
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kaide zam6wienie; - dla czQ6ci II - co najmniej 2 zam6vtrenia polegajqce na budowie lub
przebudowie chodnika oraz(cieiArtrowerowej na drodze klasy min. Z, owartofici minimum
250.000,00 zlkaide zam6wienie; - dla czpsci

III - co najmniej 2 zam6wienia polegajece

na

budowie lub przebudowie chodnika oraz Sciezki rowerowej na drodze klasy min. Z, o wartoilci
minimum 2.000.000,00 Aka?de zam6wienie; - dla czpsci IV - co najmniej 2 zam6wienia
polegaj4ce na budowie lub przebudowie chodnika oraz Sciezki rowerowej na drodzn klasy

min. r

.:

Z, o wartoSci minimum 600.000,00 Akaide zam6wienie. W prrypadku skladania oferty na
wiqcej niz jedn4 c456 przedmiotu zam6wienia, Wykonawca powinien wykazai sip
wykonaniem rob6t budowlanych opisanych dla tej zczpsciprzedmiotu zam6wienia na kt6re
sklada ofertg, kt6ra wskazuje najwigksz4wartoS6 minimaln4 dla pojedynczlgo wymaganego

zam6wienia. Przyklad:W przypadku skladania oferty na cz4S6I,

II i III zam6wienia,

Wykonawca powinien spehri6 nastgpuj4cy warunek: Wykonawca nie wczeSniej ni2 w okresie
ostatnich 5 lat prznd uplywem terminu skladania ofert, a jeisli okres prowadzenia dzialalnoSci
jest kr6tsry

-

w tym okresie wykonal co najmniej 2 zamowienia polegajece na budowie lub

przebudowie chodnika orczScieiki rowerowej na drodzp klasy min. Z, o wartoici minimum
2.000.000,00 ztrkuide zam6wienie.2) Wykonawca ma do dysporycji osoby legitymujqce sig

kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi
do stanowisk, jakie zostanq im powierzone, w szczeg6lnoSci okre6lonymi przepisami ustawy z

dniaT lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22016r.,poz.290),zgodntezponizszym
wykazem: Lp. Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres posiadania wymaganych
uprawnieri (w latach) - DoSwiadcznnie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku)

-

podstawa dysponowania. 1. Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania

robotamiwspecjalno5ciinrynieryjnejdrogowejbezograniczeh-losoba-5lat-5latpodstawa dysponowana.2. Majster rob6t drogorvych- 2 osoby

-

nie dotyczy

-

l0lat

-

podstawa dysponowania (umowa o pracg). Wykonawca powinien spehrid polvyzszy warunek
oddzielnie mka2dqc4fi6 zam6wienia, w przypadktzloZpnia oferty na wigcej niz jedn4cz936
zam6wienia (w takim prrypadku Wykonawca nie moze wskaza(, tych samych os6b na w/w
stanowiska). Kierownik budowy powinien posiadai odpowiednie uprawnienia budowlane,a
wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
wydane na podstawie ustawy zdnia7.07.1994 r. Prawo budowlane

(tj.Dz.U. z2o16r.,poz.

290) oraz Roqporz4dzenia Ministra Tiansportu i Budownictwa z dnia l1 wrzeSnia 2014r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 poz.l278)lub
odpowiadaj4ce im inne wa2re uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej
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obowi4zuj4cych przepis6w oraz aktualne zasviadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej
izby samorz4dlzawodowego (zgodnie zustaw4 zdnia15.12.2000 r. o samorz4dach
zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictvta orazurbanist6w
1946

zp6in. nn.). Osobami (Kandydatami)

- (ti.Dz.U. 22016 poz.

na stanowiska wymienione powyzej mog4

byi

r6wnie2, zgodnie zart.l2austawy Prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifrkacje
zostaly rznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych,
przepisach ustawy

w

szczeg|lnoSci

w

z dnia22 grudnia2}l5 r. o zasadach uztawania kwalifrkacji zawodowych

nabytych w pafstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
Zamaviajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postEpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych crynno6ci przy rcalizacii

zam6wieniawrazz informacjq o kwalifrkacjach zawodowych lub do5wiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

rrl.2) P ODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust.

I ustawy Pzp

1n.2.2) Tamawiaj1cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy

P4

Tak Zamaviaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wyklucznnia:

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona

w art.24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Thk (podstawa wykluczenia okreSlona

w art.24 ust. 5 pkt

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona

w art.24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

2 ustawy P4p)

III.3) WYKAZ OSWTADCZEN SXI,aIAI{YCH PRJ)EZWYKONAWCS W CELU

wsr4pNEco POTWIERDZ,EM,2tE NrE PODLEGA ON WYKLUCZDMU ORAZ
SPELNIA WARIINKIUDZTAI-U W POST4POWAI\ru ORAZ SPET.NIA KRYTERIA

SELEKCJI
O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu n/

postgpowaniu
Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie
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trI.4) WYKAZ OSWTANCZNN r,Ug DOKT'MENTOW, SKLADAIYY CH PRTJEZ
WYKONAWC4 W POST{POWAIIIU NA WEAilANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZ,ENIA OKOLICZI{OSCI, O KToRYCH MOWA W ART, 25 UST 1 PKT 3
USTAWY PTJP:
Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta znstalanajwyircj oceniona, do Aoi,nniaw
r4uznaczorrym, nie kr6tsrym niZ 5 dni, terminie aktualnych na dnehAohenia oSwiadczeri lub

dokument6w, potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczeniatj.: 1. W celu potwierdzenra
braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24lst.5 pkt 1 ustawy

Pzp

-

odpis z wla5ciwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio dnalalnoSci gospodarczej, jeircliodrgbne
przepisy wymagaj4wpisu do rejestru lub ewidencji.

m.o wyKAZ oSwIADCZnN r,Ug DOKIIMENTOW SKLADATYYCHPRXBZ
WYKONAWC4 W POSTEPOWATUU NA WEZ\ryAnrE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZEIYIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ARX, 25 UST

1

PKT

1

USTAWY PZ,P

ru.5.1) W ZAKRESIE SPELNIAI\ilA WARIJNKoW UOZTALU W POSTQpOWz|NIU:
Zamaviajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajvtyzej oceniona, do zlozenia w
wym:a'czonym, nie kr6tsrym nr2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh Aoircnia oSwiadczeri lub

dokument6w, potwierdzajqcych spehrianie warunk6w udzialu w postgpowaniu tj.: 1. czESci
sprawozdania ftnansowego (rachunek rysk6w

i strat), w prrypadku gdy sporz4dzenie

sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania, a jeheli podlega ono badaniuprzazbieglego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowoSci, r6wniez z opini4 o czgSci badanego sprawozdania, a w prrypadku

wykonawc6w niezobowi4zanych do sporzqdzania sprawozAama furansowego, innych
dokument6w okre6lajqcych obroty oraz aktywa izoboviqzania- zz ostatnie trzy lata obrotowe,
a jeheh okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy
sprawozdania furansowego powinno wynika6,

2rc

-zatenokres. ZzaN4czanej

czgSci

sprawozdanie spehria wymogi art.52 ust. 2

ustawy z dnia 29 vtrzefirm 1994 r. o rachunkowoSci, tj. ze sprawozlante furansowe zostalo
podpisane - zpodaniemz:;razemdaty podpisrr-przezosobg, kt6rej powierzono prowadzenie
ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki , a jeircli jednostk4 kieruje organ wieloosobowy

-

przpzwszystkich czlonk6wtego organu. W prrypadku odmowy podpisu wymagane jest
zalqczente pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania furansowego. W przypadku

Wykonawc6w niezobowiqzanych do sporz4dzania sprawozlania fmansowego Zamatiajqcy, za
,, inne dokumenty" l)zrra m.in. deklaracjg podatkowa PIT zholon1wUrz4dzie Skarbowym. 2.
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dokument6w potwierdzaj1cych,Ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoScizviqzanejzprzedmiotem niniejszego zam6wienia
na snmQ gwarancyjn4 okreSlon4 przlzZamaviajqcego(zawieraj4cych potwierdzenre zaplaty
ubezpieczenia). 3. wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wcze6niej nD w okresie

ostatnich 5latprznduptywem terminu skladania ofert, a jeldfokres prowadzenia dzialalnoSci
jest kr6tsry

-

w tym okresie, wrazzpodaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania

i

podmiot6w, rrarzeczkt6rych roboty te zostaly wykonane - zzlqczi;rknr 2 do SIWZ
(,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powy2szego wykazu powinny

byi dol4czone dowody

okreSlaj4ce, cry wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane naleirycie, w szczeg6lnoSci

informacje o tym cry roboty zostaly wykonane zgodnie zprzepisamiprawa budowlanego i

prawidlowo ukoriczone,przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4referencje b4d2 inne
dokumenty wystawione przazpodmiot, narzaczkt6rego roboty budowlane byly wykonywane,
a je1ehz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskai tych dokument6w- inne dokumenty. 4. wykazu os6b, skierowanych przez
Wykonawcg do realizacji zam6wienia publiczre go,wrazz informacjami na temat ich

kwalifrkacji zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbqdnych dla
wykonania zam6wienia publicme go, atakirc zakresu wykonywanychprznznie czynnoSci oraz
informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcantk nr 3 do SIWZ (,,Wykaz

os6b")- oddzielnie dla kazdej czqsci zam6wienia,w przypadku doipnia oferty na wiqcej nD
jednq czq(tt zam6wienia.

rrl.5.2) W ZAKRESTE KRYTEnT6W SELEKCJT:

IrI.6) WyKAz OSWT.OCZEN LUB DOKIIMENTOW SKLADAIYY CH PRX;EZ

wyKoNAwc4 w posTEpowArylu NA wEZWAI\ilE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNIOSCI, O KToRYCH MOWA W AR[, 25 UST

1

PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INI\E DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

l.

Jeirclizvzasadnionejprzycryny wykonawca nie mo2e zlozy| dokument6w dotycz4cych

sytuacji furansowej lub ekonomicmej wymaganychprzezZamaviaj1cego, moZe przedstawie

inny dokument, kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spehrianie opisanych przez
Zamaviajqcego warunk6w udzialu w postgpowaniu. 2. Wykonawc a mo2e w celu potwierdzenia
spehriania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do

konkretnego zam6wienia, lub jego czgSci, polegad na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie od
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charakteru prawnego lqcz4cych go znim stosunk6w prawnych. 2.1. Wykonawca, kt6ry polega
na zasobach innych podmiot6w, oruzkt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej,powinien
przedloiry(' w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzenie braku

podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiqzarry zloiry| wykonawca, jak r6wnie2 te same
dokumenty dot. potwierdzenia spehriania warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re
wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiotta.2.2. Wykonawca, kt6ry
polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnil Zamawiaj1cemu, Le

realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w
szczs'g6lnoSci przedstawiajqc zobowi4zanie (orygrnal) tych podmiot6w do oddania mu do

dysporycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby reahzacjinm6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym
mowa powyzej przedstawia Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyaej.2.3. W
celu oceny, cry Wykonawca polegajqc na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na
zasadach okreSlonych w art.

22awtawy Pzp,bpdAe dysponowal niezbgdnymi zasobami w

stopniu umozliwiaj4cym naleiryte wykonanie zam6wienia publiczrego orazoceny, cry stosunek
lqcz4cy wykonawcA z tymi podmiotami gwarantuje rznczy*isty dostpp do ich zasob6w,

Zamawnjqcy zada dokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lno6ci: 2.3.1. zakres dostgpnych
Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorrystania zasob6w innego
podmiotu, przfrz Wykonawce,prz! wykonywaniu zam6wienia,2.3.3. zakres i okres udzialu
innego podmiotu prry wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych
wyksztalcenia, kwalifikacjizawodowych lub doSwiadczenia, zrealiz,tje roboty budowlane lub
uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4.2.5. JelelizdolnoSci techniczne lub zawodowe lub
sytuacja ekonomicma lub furansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,rie potwierdzajq
spehrienia przez wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4wobec tych

podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy i4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym
przezzamawiaj4cego:

l)

zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)

zobowiqzal sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zam6wienia, jeaeliwyka2e
zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansowq lub ekonomicnn, o kt6rych mowa

w pkt 2. 3. Wykonawca zalqcry do oferty: kosztorys/y ofertowy/e (zgodnie zprzndmiammi
rob6tzalqczonymi w rozdziale VI SIWZ) - odpowiednio do czgsci zam6wienia,nakt6rile
skladana jest oferta. Do ka2dego kosztorysu ofertowego rcleiry zalqczyt strong tytulow4.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l)
IV.

1.

OPIS
1) Tryb udzielenia zam6wienia:

P

IV. f .2) T,amawiaiqcy t4da wniesienia

tzetatgnieoganiczony

wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4zany, przed uplywem terminu skladania
ofert, wnie$i wadium na caly okres rwrqzaniaofertq w wysokoSci: czE56

I:

12 000,00 zl

(slownie: dwanaScie tysigcy ztotych); c2956 II: 6 000,00 zl (slownie: sze5i tysigcy zlotych);
czgS6

III:

szesnaScie

50 000,00 zl (slownie: pig6dziesi4t tysiqcy zlotych); czESd IV: 16 000,00 zl (slownie:

tysigcy zlotYch).

W.1.3) Przewiduje sip udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
NaleZy poda6 informacje na temat udzielania zalicznk:

IV.1.4) \\tymaga sig zloircnia ofert w postaci katalog6w elektroniczrych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicmYch:
Nie
Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczema do ofert
katalo g6w elektronicmych:

Nie
Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wlmaga sig doZenia oferty wariantowej:
Nie
Dopttszsza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie
Zlohenie oferty wariantowej dopuszcza siE tylko zjednoczesnymAoircniem oferty zzsadniczej:

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy mstanQ zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymaln a liczba wykonawc 6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

fV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicanego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bg&ie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przntidzianamaksymalnaliczbauczestnik6wumowyramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamiczne go systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamie szr,rrlne dodatkowe informacje dotycz4ce
dynamicmego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamiczrego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w
formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektroniczrych informacji potrzebnych do
sporzQdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8)

Aukcja elektronicaa

Prznwidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicmej (przetarg nieograniczony, przetarg
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Nie

Nalezy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektroniczrej:
Przewiduje sig ogranicznnia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalery poda6, kt6re informacje zostan4udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicmej onz jakibEdzie termin ich udostgpnienia:
Informacj e dotyc z4c e przebie gu aukcj i e lektronic mej
Jaki

:

jest przevidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bedA mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pief):
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicmego,roz*irqzarh i specyfrkacji
technicznych w zakresie pol4czeri:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w aukcji elektroniczrej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Cry wykonawcy, kt6rzy nie zlo?yhnowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastppnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicmej

:

rv.2) KRYTERTA OCEI\-Y OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
n/.2.2) Kryteria
Kryteria

7

;ena ofertowa brutto

50,00

wydlu:Zenie okresu gwarancji jako6ci wykonanych rob6t 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa rust.l ustawy Pzp (przstarg
nieograniczony)
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Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
W.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musze spehria6 wsrystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeirenie prawa do udzieleniazzmowienia na podstawie ofert wstgpnych

przeprowadzenia

ne

gocjacj

bez

l

i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofert:
Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbp etap6w):

lnformacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagafi zamawiajecego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawilircztNrqzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jehelizamatiajqcv przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podnal dialogu na etapy w celu ograniczeniahczby ro,nvi4zah:
Nalery podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym musz4
odpowiada6 wszystkie oferty

:

Podnal negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjo m poprzEz
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zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektronicma
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzonalicytacja elektronicma:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym
wymagania technicme wz4dzefi informatycmych:
Spos6b postgpowania w toku

licytacji elektronicnrcj, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie Aoirylinowych post4pieri, zostan4 zakwalifftowani do nastppnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udz;raLuw licytacji elektroniczrej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicmej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicmego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wyma gania doty c z4c e zabezpie czenia nale 2yte go wykonania umowy

:

N.5) Z,MIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treSci oferty' na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
NaleZy wskaza6 zakres, charakter nrtjlan oraz warunki wprowadzenia znian:
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo56 dokonani

16z27

a nnianpostanowieri umowy w stosunku do treSci

2017‑07‐ 2612:30

htp: I lbry.v4. gov.pl/IN/?400PodgladOpublikowanego.aspx?id:7...

oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponDej opisanym zakresie i

prrypadkach:

l.l

Zmiana terminu ukorlczenia rob6t.

Ll.2

Zmiany spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szrzng6lno6ci: a) klgski fwiolowe, b) warunki atmosferyczre odbiegaj4ce od

typowych, uniemoZliwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzef,
dokonywanie odbior6w, 1.1.3 Zmiany spowodowane nieprzewidzianymiw SIWZ warunkami
geologicznymi, archeologicmymi lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: a) niewypaly, niewybuchy; b)
wykopaliska archeologicme; c) odmienne od prryjgtych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczre: - wystqpienie w6d gruntowych o ile nie przewidywata ich dokumentacja techniczra

itp. d) odmienne od prryjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnoSci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6wbudowlanych; e) w
razie koniecmoSci podjgcia dnalahzmierzajqcych do oganiczenia skutk6w zdarzeria losowego

wywolanego przazcrynniki zewngtrme, kt6rego nie moma bylo przewidzie(, zpewnoSciq
szcze g6lnie za.gr

aiajqcego bezpoSre dnio zy ciu i zdrowiu ludzi.

f) nniany, w prrypadku

uzasadnionego polecerua Zamawiaj4cego dokonania zamiennych rob6t lub ich czESci; wyst4pienia

rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych uzalezrione jest wykonanie zam6wienia
podstawowego - jeZeli terminy ich zleceni a, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaj4 dotrrymanie
pierwotnego terminu umownego. g) zrniany bgdqce nastqpstwem wstrzymania rob6t przez
uprawnione organy, zprzyczynnie wynikaj4cych z winy Wykonawcy;
nastgpstwem okolicmoSci lezQcYch po stronie Zamawiajqcego,

w

1.1

.4. Zmiany bgd4ce

szczegSlno5ci: a) wstrzymanie

rob6t przez Zamatiajqcego; b) konieczroSd usunigcia blgd6w lub wprowa dzronia zrnian w
dokumentacji projektowej lub specyfrkacji technicznej wykonania i odbioru rob6t; 1.1.5 zrniany
bgd4ce nastgpstwem dzialania organ6w administracji i innych podmiot6w o kompetencjach
zblrhony ch do organ6w administracj i

w

szr zeg6lnoSci

eksploatator6w ffiastruktury oraz

wlaScicieli grunt6w pod inwestycje, w szczeg6lno5ci: a) przekroczenie zakreSlonych przezprawo
lub regulaminy,

a

jeSli takich regulacji nie ma - typowych w danych okoliczroSciach, termin6w

wydawania ptzazorgany administracji lub inne podmioty decyzji,zsmroleh,uzgodnieri itp.; b)
odmowa wydania przazorgany administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezv,tolen,
uzgodnieri z ptry cryn niezawinio ny ch prznzwykonawcQ, w tym odmowa udostEpnie nia przez

wlaScicieli nieruchomoSci do cel6w realizacjiinwestycji; 1.1.6 inne przlczyny zewngtrzne

niezalene od Zamatttraj4cego oraz Wykonawcy skutkuj4ce niemo2liwoSciq prowa dzeniaprac lub
wykonywania innych czynno6ci prznvidnanych Umow4; W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek
z okolicznoSci wymienionych w

pkt

1.1.2

- 1.1.5 czasukofczenia rob6t moze ulec

odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakoirczenia wykonywania jej przedmiotu
w
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spos6b rnleiryty, nie dhrzej jednak nD o okres trwania tych okolicmoSci. 1.2. Zmiana sposobu
spehrienia Swiadczenia.I.2.l nniany technologiczre spowodowane w szczeg6lnoSci

nastepujecymi okolicznoSciami: a) niedostgpno66 na rynku material6w lub urz4dzeri wskazanych

w dokumentacji projektowej lub specyfrkacji technicmej wykonania i odbioru rob6t
spowodowarazaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych material6w lub urz4dzeri, b)
pojawienie siE na rynku material6w lub urz4dzeri nowszej generacji porwalajqcych na
zaoszczpdzenie koszt6w realizacjiprzedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, lub umoZliwiaj4ce uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c) pojawienie sig nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalaj4cej na zaoszcqdzenre casu realuzcji

inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak r6wniez koszt6w eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, d) koniecmofit nealizawania projektu prry zastosowaniu innych rcrvtiqzzft

technicznych/technologiczrych nD wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfrkacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych romiqzaft
grozrto niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany technologiczre

prowadz4ce do: 1) obnizenia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakoSci

i

funkcjonalnoSci; 2) obniZenia koszt6w uZytkowania obiektu czy eksploatacjitxz4dzen,przy braku
nntany ceny koricowej; 3) podniesienia wydajnoSciurz4dzeri, podniesienia bezpieczeristwa,
usprawnieri w trakcie uZytkowania obiektu , przy braku zniany ceny koricowej; e) decenie rob6t z

koniecmych do wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technicmego wz4dzeit

infrastrukttry technicznej, f) odmienne od prryjgtych w dokumentacji projektowej lub
specyfrkacji technicmej wykonania i odbioru rob6t warunki geologicme skutkuj4ce

niemozliwoSci4nealbnwania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaloircniach
technologicznych, g) odmienne od przyjqtych w dokumentacji projektowej lub specyfrkacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczeg6lno6ci istnienie
zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; h) koniecmo66

nealbnwania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rcniqzafitechniczrych lub
materialowychze wzglgdu na zmiany obowi4zuj4cego prawa, lub okolicmoSci gospodarcrych, i)
i

,

koniecmoSd usunigcia sprzecmoSci w dokumentacji w przypadku niemo2no6ci usunigcia

sprzecnoSciprzy pomocy wykladni, w szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4r6wny stopieri
pierwszeristwa. W przypadku wystqpienia kt6rejkolwiek z okolicmoSci wymienionych w pkt 1.2.1

r6wnieZ ntiany lokalizacji budowanychtxz4dzen. Zamaviaj4cy przewiduje w takiej sytuacji
zrniang wynagrodzenia odpowiednio do zrnian zaistnialych w trakcie realizacji zam6wienia.
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Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metodepowykonawcz4 z zastosowaniem stawek prryjgtych do

wyceny rob6t w ofercie wykonawcy. 1.2.2. Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez
zamawiajqcego zmian w dokumentacji projektowej, jeZeli takie zrniany dokumentacji okaze sig

konieczre; |.2.3. Zmiany w prrypadku wyst4pienia niezamierzonego pominigcia w przedmiarach
okreSlonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania caloSci

zam6wienia podstawowego, atakhe w pr4rpadku obiektywnej konieczno5ci zrnniejszenia,bqdl
zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6tzam6wienia podstawowego (nie dotyczy

zam6wieri dodatkowych, kt6rych przedmiot wykraczapoza obiekt, nie jest objgty przedmiotem
zam6wienia zzwartym w SIWZ). Zastrzeirenie- jeie,li konieczroSi rob6t dodatkowych wynika z
blgd6w lub zaniedbari Wykonawcy, prace takie zostan4wykonane przezWykonawcg bez
dodatkowego wynagrodzenra; 1.3. Pozostale nrriany spowodowane nastppujecymi
okolicmoSciami: a) silawyLsza uniemozliwiajqca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zSIWZ;
b) rezygnacjaprzszZamawiajqcego zrealizacji czgSci przedmiotu umowy.

c)kolizjaz

planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymiprznzinne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku rniany w umowie zostan4 ograniczone do zmian konieczrych powoduj4cych
uniknigcie lub usunigcie kolizji. d) zniany uzasadnione okoliczroSciami o kt6rych mowa w art.
3571 Kodeksu cywilnego. e) gdy zaistnieje inna okoliczro5i prawna, ekonomicma lub techniczra,

skutkuj4ca niemozliwoSci4 wykonania lub nalerytego wykonania umowy zgodnie zSlWZ. f)

ntiany prowadz4ce do likwidacji ocrywistych omylek pisarskich i rachunkowych w treSci
umowy; W prrypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczroSci wymienionych w pkt 1.3

,

mozliwa jest w szczeg6lnoSci zrniana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak
r6wnie2 zniany lokalizacji budowanychurz4dznfr.W przypadku ppkt. dzrriany moge dotyczy(,
zakresu wykonywanych prac,

rnian dokumentacji i zmniej szpniawynagrodzenia o kwoty

odpowiadaj4ce cenie rob6t, z kt6rych Zamavnajqcy rezygnuje. Wsrystkie powyasze postanowienia

w punktach

l.l,

1. 2.

i

stanowi4 jednoczeSnie

1.3 stanowi4 katalog nrian na kt6re Zamawiajqcy moas vtyraAl zgodg. Nie

zobowilalia do v,ryralenia takiej zgody i nie rodz4 tadnego

roszczc,ria

w

stosunku do Zamatvraj4cego. 1.4 Zmiana os6b i podmiot6w 1.4.1. Zmiany os6b i podmiot6w

zdolnych do wykonania zam6wienia, wprrypadku zdarzpnlosowych niezaleznych od

Wykonawcy,rtauz:;sadnione wyst4pienie Wykonawcy,1.4.2. Zmiany osoby pehri4cej funkcje
kierownika budowy wskazanej w ofercie wprrypadku sytuacji ruezaleimej od Wykonawcy lub na
i4danre zamawiaj4cego jezeli nie wywi4zuje siq on znaloznnych obowi4zk6w, 1.4.3.
Zamaviajqcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszsza zrniang podwykonawcy lub rczygnacjg

zudnalupodwykonawcy prz! realizacjiprzedmiotu zam6wienia. ZmianamoZe nast4pid wyl4cznie
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po przedstawieniu przez WykonawcE oSwiadczenia podwykonawcy o jego

rezygnacjizuddaluw

realbacjiprzedmiotu zam6wienia oraz o braku roszczenwobec Wykonawcy ztyiuilurealizacji
rob6t. Jehelinniana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig
wykazuj4c spehrianie warunk6w udzialu w postgpowaniu, Zamawiaj4cy dopuSci zrnianE pod
warunkiem, 2e nowy podwykonawca wykaZe spehrianie warunk6w w zakresie nie mniejsrym nD
wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wieniaprzezdotychczasowego

podwykonawcg. Formazaplaty nalezroSci prrystuguj4cej podwykonawcom, moze ulec nnianie z
przyczyn obiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez
Strony umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporz4dzenie podpisanego
przez Strony Protokolu koniecmoSci okreSlaj4cego przycryny zrniany oraz potwierdzzjqcego

wystqpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych powyzej. Protok6l
koniecmoSci bgdzie zzlqcnrkiem do aneksu, o kt6rym mowa w $ 14 ust. 1 wzoru umowy. Zmiany
umowy moge

byi dokonane r6wnie2 w prrypadku zaistnienie okolicmoSci wskazanych w art.

144

ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJIYE

IV.6.1) Spos6b udostppniania informacji o charakterze poufuym (ie2eli dotyczy):

Srodki 5lrri4ce ochronie informacji o charakterze poufuym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu:
Data: 2017-08- 1 0, godztna: I 0:00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4potrzebg udzielenia zam6wienia

(yrzetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskazai powody:

Jpzyk lub jgzyki, w

jakich moge byi sporzqd zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postppowaniu

> polski
IV.6.3) Termin avigzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostateczlego terminu skladania
ofert)
W.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku
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nieprzyzmania Srodk6w pochodzQcych z bud:irctu Unii Europejskiej oraz niepodtegajqcych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej prurlzparistwa cdonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty by6, prznm cmne na sfinansowanie
calo5ci lub czpSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sip uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jezeli Srodki
sluiqce sfinansowaniu zam6wief na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re
zamawiajqcy zamierzalprznmaczy6 na sfinansowanie caloSci lub czpSci zam6wienia, nie

mstaty mu przyaane Nie
IV.6.6) Informacj e dodatkowe:
1. Oferta

wrazzzalqcnrkami musi by6 podpisanapruEz Wykonawcp. Zamaviaj4cy wymaga, aby

ofertp podpisano zgodnie zzasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. Jeireh osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dnalana podstawie
pehromocnictwa, to pehromocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty.
Pehromocnictwo musi zosta6 ztroZane wrazz ofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej

kopii. Do pehromocnictwa naleiry zalqczy| dokumenty potwierdzajqce,2s osoba udzielaj4ca
pehromocnictwa byla upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania
pehromocnictwa (co mozra wykaza(, w szczeg6lnoficiprzezzal4cznnie odpisu z Krajowego
Rejestru S4dowego).2.Zasady skladania oferty przazpodmioty wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1.
Wymagane oSwiadczenia wskazane wpkt 8.3. SIWZ (oSwiadczenie Wykonawcy o spehrianiu

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy, ire rie podlega wykluczeniu
na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12

-23

i ust. 5 pkt

l, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny

by(, zloaone przez

kaZdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczpniate maj4potwierdza6
spehrianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,

w

kt6rym kahdy z wykonawc6w wykazuje spehrianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.2.2. wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6lnq zaboviqzani sq do
ustanowienia pehromocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pehromocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument
(lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pehromocnika musi zawierai w szczeg6lnogci:
wskazanie postqpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotycry, Wykonawc6w ubiegaj4cych
sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pehromocnika

i zakres jego

umocowania. Dokument (ub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pehromocnika musi

byi

podpisany w imieniu wsrystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie

zam6wienia,przezosoby uprawnione do skladania oSwiadczeri woli, wymienione we wlaSciwym
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rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowegopehromocnika moZE z-o$ae
zawarte wumowie o wsp6ldzialaniu zlo2anejwrazzofert4. Dokument (lub dokumenty)

zavierajqcy ustanowienie pehromocnika musi zostai Ao?ony wraz z ofert4 w formie oryginalu lub
notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajecego ustanowienie
pehromocnika naleiry zalqcry| dokumenty potwierdzaj qce, 2e osoba udnelajqca pehromocnictwa
byla upowa2niona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pehromocnictwa (co
mo2na wykazat

w sznzng6lnoSciprzezzalqczenre odpisu

z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.3.

Wszelka korespondencja orazrczliczenia dokonywane bgd4 wyl4czrie z pehromocnikiem. 2.4.

Wypehiaj4c formularz oferty, jak r6wnie?ine dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawcg, w
miejscu np. nazvva i adres Wykonawcy,naleiry wpisad dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie

ubiegaj4cych siE o udzielenie zam6wienia, a nie pehromocnika tych Wykonawc6w. 3.
Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu vrykazana braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spehriania, w zakresie, w jakim powoluje siE na ich zasoby,

warunk6w udzia\aw postgpowaniu, zamieszczainformacje o tych podmiotach w oSwiadczeniach,
o kt6rych mowa

wpkt 8.3. SIWZ (oSwiadczenie Wykonawcy o spehrianiu warunk6w udzialu w

postgpowanit oraz oSwiadczenie Wykonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24
ust.

l pkt 12-23 iust.5 pkt 1,2 i4

ustawyPzp). a.Wykonawcawterminie 3 dniod

zamieszpzpnia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

przekan$e Zamavnaj1cemu oSwiadczenie (w oryginale) o przynale2noSci lub braku prrynale2noSci
do tej samej

gupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt23 ustawy Pzp.Wrazze

zloaeniemoSwiadczenia o przynale2roSci do tej samej

gupy kapitalowej, wykonawca powinien

przedstawid, pod rygorem wykluczpniazpostgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody,

2rc

powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadz4do zakJ6cenia konkurencji w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadcznrie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno

by1 zloaone przezkaLdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego siE o zam6wienie w odniesieniu do
wykonawc6w, kt6rry zloiryliodrgbne oferty. Wykonawca jest uprawniony Aoiry(,wrazzofert4
o5wiadczenie (w oryginale) o braku przynaleimo6ci do

gupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, jezreli Wykonawca nie jest
cdonkiem iadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zloiry| oSwiadczenie o braku
przynaleimoSci do

gupy kapitalowej zgodnie zprawd4 po ustaleniu znaleirytqstarannoSciq"

zachodz4w jego prrypadku powi4zania tworz4ce gupQ kapitalowq w rozumieniu ustawy
1

6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze Swiadomo ficiq"

2s,

2E

rrre ,

'

zdnia

skladanie

nieprawdziwych oSwiadczehslui4cych uryskaniu zam6wienia publicznego podlega
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odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, Wykonawcamoza nie skladai o5wiadczenia o
braku przynaleimo6ci do tej samej gupy kapitalowej, na podstawie i w okolicmo$ciach, o kt6rych

mowawart.24ust.ll ustawyPzp,tj. wterminie

3

dniod dniazamieszpzptianastronie

internetowej Zamawiajqcego informacji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie bgdzie r6wnieZ w takiej
sytuacji wzywalWykonawcy do uzupehrienia oSwiadczenia o braku przynaleimo5ci do tej samej

gupy kapitalowej . 5. Zama'wiaj4cy wyklucry Wykonawce

z postgpowania,

o tle zajdqwobec

tego

_.1

Wykonawcy okolicmoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12 -23 oraz ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy P4.
6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloZpniaoSwiadczeri lub dokument6wpotwierdzaj4cych
okolicmoSci, o kt6rych mowa w pkt 9.1. SIWZ (aktualne na dAefiAoze,rua oSwiadczenia lub
dokumenty, kt6re potwiedzajqokolicmoSci spehriania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia), jezeli: 1) Wykonawca wskaze dostgpno56 oSwiadczeri lub
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 9.1. SIWZ w formie elektroniczrej pod okreSlonymi adresami
inte

rnetowymi

o

96 lno do st gpnyc

h i b ezplatny ch b az danyc h, w szrzn g6lno

S

c

i

rej

e

str6w

publiczrychwrozumieniuustawy zdria lT lutego 2005r. o informatyzacjidnalalno6ci
podmiot6w rcaliz,$qcychzadanra publiczre (Dz. U. 22014 r. poz.

llI4 orazz20l6 r. poz.352).

W

takim prrypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przlz
WykonawcQ o6wiadczenia lub dokumenty. Dotyczy

tow

szszng6lnoSci informacji odpowiadajqcej

odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6wpobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aatstawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. 22007 r. Nr 168, poz.ll86,z

p6n. nn.)

oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarcznj

zart.38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalnoSci gospodarcznj zdnia2lipca2}}4 r. @2.U.
22015 r.,poz. 584, zp6h.zrfl.),2) Wykonawca wskaiB o5wiadczenia lub dokumenty, o kt6rych

zgodnie

mowa w pkt 9.1. SIWZ, kt6re zrajduj4 sig w posiadaniu Zamawiajecego, w szczeg6lno$ci
oSwiadczenia lub dokumenty przechowywane przozZamaviajqcego zgodnie

zart.97 ust. I

ustawy Pzp. W takim prrypadku Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spehriania warunk6w udzialu

w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub
dokument6w, o ile sq one aktualne. 7. Jeireh Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania

pozaterylorium Rzecrypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 9.1.5.
SIWZ (odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno5ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce
zamiesd<ania, potwierdzaiqce odpowiednio, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadlo6ci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczeSniej nD
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6 miesigcy przad uplywem terminu skladania ofert.7.2. Jeheli w kraju, w kt6rym wykonawca ma
siedzibE lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,

nie wydaje siE dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cym

odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy,zE wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyf, zloiane prznd notariuszem
lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub
gospodarczego wlaSciwym ze wzglpdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuje sig.

IOWYCH

-

Cz*5(.
--(-

Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pt.: ,,Scie2ka rowerowa i chodnik
1

Naava: Powstaric6w St. (Z)

nr:
1)

Bemowo 5 / Millera, pqtla Nowe Bemowo

-

-

- Zohtierzy

Wyklgtych"

Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit,

zakres, rodzaj

i iloSt dostqw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Wykonanie rob6t budowlanych dla zadanrapt.: ,,Scie2ka rowerowa i chodnik
Powstarlc6w St. 1Z;

- Bemowo 5 / Millera,

pgtla Nowe Bemowo

-

-

Zohietzy Wyklptych".

Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okreSlony zostal w Dokumentacji technicznej (Rozdzial V SIWZ)

i przedmiarach rob6t (Rozdzial VI SIWZ).
2) Wsp6lny Slownik 7amfwiefir(CPV)

:

45233220 -7, 45233 | 62-2, 452331

6I

-5

3) WartoSd czpsci zam6wienia(ieirli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):
WartoSi bez VAI: 0.0
Waluta:

4\

Czas

trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:
okres w dniach:
data rozpocz&cra:

24z27
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hry: I bq.v4. gov.pl/IN/?400PodgladOpublikowanego.aspx?id:?

..

data zakoitczpnia; 20 | 7 - 12 - I 5

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczpnie

lena ofertowa brutto

60,00

wydtuzenie okresu gwarancji jakoSci wykonanych rob6t 40,00

6) rNT'ORMACJE DODATKOWE

:

Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pt.: ,,Budowa brakuj4cego ci4gu
Czp56

2

nr:
1)

Nama: chodnika

-

Powstaric6w Sl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wroclawskiej,wzdlaz

ptvtv"

Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit,

zakres, rodzaj

i iloit dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie tapotrznbowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pt.: ,,Budowa brakuj4cego ci4gu chodnika

-

Powstaric6w St. -Bemowo 3 / Pirenejska do Wroclawskiej,wzllvr|plyty". Szczeg6lowo przedmiot
zam6wienia okreSlony zostal w Dokumentacji technicmej (Rozdzial V SIWZ) iprzedmiarach rob6t

(Rozdzialvl SIWZ).
2) Wsp6lny Slownik 7amilwiefir(CPv) : 4 5233220-7, 45233 I 62-2, 452331 6 1 -5

3) Warto5d czg5ci zam6wieniafieircli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto6i bez VAI: 0,0
Waluta:

4) Czts trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach:
data rozpoczpcia:
data zakonczpnia: 20

17 - 12 -

1

5

5) Kryteria oceny ofert:

25z27
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http: / lbq.u4. gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:7...

wydfu2enie okresu gwarancj i jakoSci wykonanych

6) TNFORMACJE DODATKOWE

Cze56
'
3 Nazwa:
nr:
1)

:

Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pt.: ,,Remont Sciezki rowerowej przy
ul. Modliriskiej"

Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit,

zekres, rodzaj

i iloSt dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreflenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Wykonanie rob6t budowlanych dla zadarua pt.: ,,Remont Sciezki rowerowej prry ul.

Modliriskiej". Szrzeg6lowo przedmiot zam6wienia okre5lony zostal w Dokumentacji technicmej
(Rozdzial V SIWZ) i przedmiarach rob6t (Rozdzial VI $WZ).
2) Wsp6lny Slownik 7-tm6wiefr(CPv) : 45233220 -7, 45233 I 62-2, 452331

6

1

-5

3) Warto5d czgsci zamriwienia(iezeli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):
Warto6d bez VAf: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach:
data rozpoczgcia:
data zakohc znria ; 20 | 7 - 12 - I 5

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

7

:ena ofertowa brutto

60,00

wydtuzenie okresu gwarancji jakoSci wykonanych rob6t 40,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

26z27
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Czp56
4 Nazwa:
nr:
1)

Wykonanie rob6t budowlanych dla zadaniapt.: ,,Sciezka rowerowa i remont
chodnika

-

Radiowa"

Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit,

zalcres, rodzaj

i ilofit dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okrefllenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie tapotrznbowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Wykonanie rob6t budowlanych dla zadantapt.: ,,Sciezka rowerowa i remont chodnika

-

Radiowa". Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okre6lony zostal w Dokumentacji techniczrej

(Floztnal V SIWZ) i przedmiarach rob6t (Rozdzial VI SIWZ).
2) Wsp6lny Slownik 7amfwiefir(CPv) : 45233220-7, 45233 | 62-2, 452331 6 I -5

3) WartoSd czp5ci zam6wienia(ieircli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zamt6wienia):
WartoSd bez VAI: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach:
data ro4pocqcia:
data zakoicznria: 20

17 -

12- I 5

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium

Znaczenie

lena ofertowa brutto

60,00

wydluzenie okresu gwarancji jako5ci wykonanych rob6r 40,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:
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