
Ogloszenie llr 620727¨ N¨2017 z dnia 2017‐ H‐23r.

Miasto Stoleczne Warszawa - 7arz4d Dr6g Miejskich: Dostawa 3 sd. fabrycanie nowych(2017

. iji lub 2018 rok produkcji) samochod6w elektrycaych dla Tarz4iht Dr6g Miejskich

OGLOSZENIE O ZAMOWIEIVU - Dostawy

TamieswttnieogloszeniazZannieszpzanieobowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publiczrego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

:r\ Narya projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiega6 sig wylqczrie zaklady pracy chronionej orazwykonawcy, kt6rych

dzialalno5d,lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostelq kt6re bgdq

realimwa$ zam6wienie, obejmuje spoleczrq i zawodowq integracjg os6b bgdqcych cdonkami

grup spolecznie marginalimwanych

Nie

Nalery podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy nrt30Yo, os6b zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przrprowad'a centralny zamawiaj qcy

Nie

Postgpowanie przeprowadzl podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacj e na temat po dmiotu ktt6 remu zamawiaj qcy powierzyUpowierzyli prowadze nie

postgpowania:

Postgpowanie j est przeprowa ilzane wsp6l nie przEz zamawiaj qcych

ド

l z16 2017‐ 1  31)8:53



htps : //b4.u4 .gov.pll T400PodgladOpublikowanego.aspx?id:cS ti...

Je2ehtak, naleiry wymienii z maviajqcych,kt6rzy wsp6lnie Wzoprowadz^jg postQpowanie oraz

podad adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt6w wrazz

danymi do kontakt6w:

Postppowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych pafstw

cdonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzrnia postgpowania wsp6lnie zztmawiajqcymi z innych parflstw

cdonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicaych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stolecme Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, krajowy numer

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

tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zAm.waw.pl, faks 228 909 2ll.
Adres strony intemetowej (JRL) : http ://www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyska6 dostgp do narzpdzi iwz4dznh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ{CEGO: Administracja samorz4dowa

r.3) wsP6Lr\E UDZTELAIYTE ZAMoWTEI\IA (je^eli dotyc4flz

Podaa\obowiqzk6w miqdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w prrypadku wsp6lnego przeprowadzania postqpowania z

zamatiajqcyrnzinnych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamatiaj4cych jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie zzpnrcprowadzenie

postgpowania odpowiadajqpoznstali zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

ka2dego zzamatiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na I 'i

rzlcz pozostalych zamawiaj4cych) :

I.4) KOMITNTKACJA:

Nieogranicmny, pelny i bezpo3redni dostqp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)

Tak

Nie
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http//www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej amieszrmna bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

b,i: iJ:, Tak

http//www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokument0w zpostppowania jest ograniczony - wipcej informacji moina uzyska6

pod adresem

Nie

r ,, rj, 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do ldzialu w postppowaniu naleiy przesyla6:

Elektronicaie

Nie

adres

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

w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

\\tymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewahroSci

Adres:

Zuz4dDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczra wymaga korzystaniaznarz4dzn iurzqdznfi lub format6w plik6w,

kt6re nie sq og6lnie dostppne

Nie

Nieogranicznny,pehty, be4oSredni ibezrta1ny dostpp do tych narz4dzrmoana uzyska6 pod

3z15 2017‐ 11  _`・ 38:53



https ://bzp.u4 .gov.pl/ D4}0PodgladOpublikowanego.aspx?iri:cS 8...

adresem: (tlRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wienivprzezzamawiajqcego: Dostawa 3 szt. fabryczrie nowych

(2017 lub 2018 rok produkcji) samochod6w elektrycznych dla Zarz4duDr6g Miejskich

Numer referencyj ny z DP V 137 tPN I 123 I 17

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadmno dialog technicay

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

tr.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czpSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgsci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Zamrwiajqcy zastrznga sobie prawo do urlzielenia lqcaie nastgpujqcych czpSci lub grup

czpSci:

Maksymalna liczba cz4Sci zam6wienia, na kt6re moic msta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

tr.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilo$t dostanv, uslug lub

rob6t budowlanych lub okreflenie zapotrzebowania i wymagari ) aw prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrznbowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Dostawa 3 szt. fabryczrie nowych(2017lub 2018 rok produkcji) samochod6w

elektrycmych dla Zarz4drtDr6g Miejskich. Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okre6lony zostal

w Opisie przedmiotu zam6wienia (Rozdzial V $WZ). WartoSi szacunkowa zam6wienia

prznkraczar6wnowartoSd kwoty 30 000 EURO a jest mniejszaniir6wnowarto6d kwoty 209 000
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EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 34144900-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto5d zam6wienir (jeheli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zamdwienia);

Warto66 bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

malrsymalna wartoil w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

n.T Czy przewiduje sig udzielenie zam6wiei, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i T lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy P4: Tak

Okre5lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6lubwart.l34ust.6pkt3ustawyPzp:

Z,amawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry mstala nwarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamicny system zakup6w:

miesi4cach:. Iubdniach:

lub

data ro4roczpcia: Iub za,kofirctnnia,z 201 8-06-30

f,kres w miesi4cact Okres w dniach Datarozpoc4cia Datazakonczsnia

2018-06…30

tr.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA ltr: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
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m. t) wARuNKr uDT.tliLU W POST4POWANTU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadznnia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej,

o ile wynika to z odrpbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre6lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczra lub zawodowa

Okre6lenie warunk6w:

Zamavtrajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno5ci przy realizacji

zam6wieniawrazz informacj4 o kwalifrkacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

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

IlI.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5

ustawy P4 Tak Zamawiajqcv przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art.24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

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

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art.24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pqp)

IIr.3) WYKAZ OSWIADCZDN Srr,.q,DAiyyCH PRTfrZWYKONAWCE W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZEM A,in NrE PODLEGA ON WYKLUCZET\IU ORAZ

SPELNIA WARTJNKTADT,IAT-U W POSTQPOWAI\IU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu rvykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w
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postepowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

j:,:, , trI.4) WYKAZ OSWTADCZEN r,Ug DOKUMENTOW, SKLADAN"YCHPRT,EZ

wyKoNAwcE w posIEpowANIU NA WEZWAI\IE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNIOSCI, O KToRYCH MOWA W ARX, 25 UST 1 PKT 3

USTAWY PT)Pz

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zastalanajvtyircj oceniona, do zlo2pnia w

:vqyaraczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych na dAeh Aohenia oSwiadczeri lub

dokument6w, potwierdzajqcych brak podstaw do wyklucznniatj.:1. W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wlaSciwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dnalalno5ci gospodarczej, je2rcli odrgbne

przepisy wymagajqwpisu do rejestru lub ewidencji.

m.o wyK[z o swHrcznN LUs DoKrrMENTow SKLADATYY cH PRzIz

WYKONAWC4 W POSTQPOWAi\UU NA WEAilAI\IE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZEIYIA OKOLICZ]\OSCI, O KToRYCH MOWA W ARX, 25 UST 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESTE SPELNIAI\IA WARIIi\K6W UOZ|.{LU W pOSTQpOWilrtrU:

rII.5.2) W ZAKRESIE KRYTET6W SELEKCJI:

rrr.6) wYKAz oswIADczEN LUB DOKTTMENTOW SKLADATYY CH PRXBZ

WYKONAWC4 W POSTQPOWAIUU NA WEZIVANrE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZ,EIYTA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ARX, 25 UST I pKT 2

USTAWY PZ,P

III.7) II\I\E DOKIIMENTY IttIE WYMIEMOI\E w pkt III.3) - III.6)

Wykonawca zal4czy do oferty wypehriony formularz cenowy - zalqcnrknr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

ry. 1. 1 ) Thyb udzielenia zam6wienia : P rzetar g nie o ganic zony

IV.l.2) Zamawiajqcy i4da wniesienia wadium:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6q kt6rzy mstanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

j, '' Przewidywana minimalnaliczba wykonawc6w

Maksymaln a lic zb a wykonawc 6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

i.; IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamiczrego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

htps://bzp.u4 .gov.pl/ D400PodgladOpublikowanego.aspx?id:c5 8...

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zalicze,k:

IV.1.4) Vltymaga sig doi:enia ofert w postaci katalog6w elektronicaych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicmych:

Me

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektroniczrych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektroniczrych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) \\iymaga sig doilenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

ZloZ.enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymAo2emem oferty zasadriczej:

Nie

8zl( 2017‐ 11‐2308:53
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Czy przewiduje si€ ograniczenie liczby uczestnik6wtrmowy ramowej:

Przrtvidzrarnamaksymalnahczbauczestnik6wumowyramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamie szoznne dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszrza, sig doienie ofert w

formie katalog6w elektroniczrych:

Przewiduje sig pobranie zs Ao2anych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamiczrego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektronicana

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicnei (przetarg nieograniczony, przetarg

o gr ani c zony, ne go cj acj e z o glo sze ni e m) Nie

Nale2y podad adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgdq przrdmiotem aukcji elektronicaej:

Przewiduje sig ograniczcnia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektroniczrej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektroniczrej :

Jakijest prznwidziany spos6b postgpowania wtoku aukcji elektroniczrej i jakie bgd4warunki, na
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jakich wykonawcy bedq mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pieri):

Infonnacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicmego,rozv,ti4zahi specyfikacji

technicmych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Cry wykonawcy, kt6rry nie Ao?yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicmej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

n1.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

lena ofertowa brutto 60,00

zasigg samochodu w cyklu NEDC (km) 20,00

okres gwarancji na pojemno6d akumulatora trakcyjnegc 10,00

;kr6cenie terminu dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pq Qrzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszt spehriad wszystkie oferty:

Przetidziane jest zastrznitcnie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia ne gocj acj i

Przewidziany jest podnalnegocjacji na etapy w celu oganiczeniahczby ofert: ) ,' ,

Nale2y podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbE etap6w):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamavriajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko5ci nag6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilircnxiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeire,hzamaviajqcy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozvtrqz,ah:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musza

odpowiadad wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu hczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfrkacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektronicaa

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczra:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektroniczrej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania technicme urz4dznfi informatyczrych:

Spos6b postQpowania w toku licytacji elektronicznej, wtym okre6lenie minimalnych wysoko5ci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie ztroiryhnowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczrej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamkniEcia licytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicmego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia naleZyte go wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

N.5) Z,NIIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne miany postanowief zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazai zak,res, charakter ntianoraz warunki wprowadzenia znian:

,. ,, , Zgodnre zart.144 ustawy Prawo zam6wief publicmychZamawiaj4cy przewiduje istotne aniany 
:

zawartej umowy dotycz4ce odpowiednio wartoSci zam6wienia lub terminu rcalizacjinm6wienia

w przypadku zaistnienia nastgpujqcych okolicmoSci: 1) w prrypadku ograniczenia Srodk6w

budzrctowy ch przenraczonych na rcalizacig zam6wienia, Zamawiaj4cy przewiduje dostosowanie

zakresu umownego do posiadanych Srodk6w poprzpzograniczenie wymaganego zakresu dostaw z "
jednoczesnym proporcjonalnym zrnniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,2) w prrypadku

ustawowej zrniany stawki podatku VAI maj4cej zastosowanie do Swiadczeri, bgd4cych

przedmiotem niniejszej umowy, wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zrnianie, natomiast , : ;
,'rli-. -' r)

wynagodzenie brutto od dnia wej6cia w Zycie nowej stawki podatku VAI zostanie ustalone z

zastosowaniem tej nowej stawki podatku Vr\T Warunkiem wprowadzenra znian zawartej umowy
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jest sporz4dzenie podpisanego przoz strony protokohr nniany umowy okreSlaj4cego przyczyny

miany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci

wymienionych powyzej. Protok6l zniany umowy bgdzie zalqcn*iem do aneksu.

rv.6) INT'ORMACJE ADMTNTSTRACYJI{E

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

Srodki slui4ce ochronie informacji o charakterze poufrym

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

Data: 2017 -12-ll, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, zs wz4lgduna piln4potrzebg udzielenia zam6wienia

Qrzetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) :

Nie

Wskaza6 powody:

Jpzyk lub jpzyki, w jakich mog4byi sporz4dzane ofefi lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecmego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sip uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprryzrania 6rodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przazparfistwa cdonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty by(, prznm cmne na sfinansowanie

caloSci lub czpSci zam6wienia: Nie

fV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki

sluzQce sfinansowaniu zam6wierf, na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiajqcy zamiernlprznmaczy6 na sfinansowanie calo5ci lub cz4Sci zam6wienia, nie

mstaly mu przyurane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

l. Oferta wrazzzalqcntkami musi byi podpisanaprzazWykonawc1.Zamatiaj4cy wymaga, aby

ofertg podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wla6ciwym rejestrze lub
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ewidencji dzialalno6ci gospodarczrj. Je2ehosoba/osoby podpisujqca ofertg dnalana podstawie

pehromocnictwa, to pehromocnictwo to musi obejmowaC uprawnienie do podpisania oferty.

Pehromocnictwo musi zostai zlo?nne wraz zofertq w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej

kopii. Do pehromocnictwa naleiry zal4czyt dokumenty potwierdzajqce,irc osoba udzielajqca

pehromocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania

pehromocnictwa (co moZra wykazal w szczeg6lno(iciprzezza\4cznnre odpisu z Krajowego

Rejestru S4dowego).2.Zasady skladania oferty przrzpodmioty wystQpujece wsp6lnie: 2.1.

Wymagane oSwiadczenia wskazane wpkt 8.3. SIWZ (o5wiadczenie Wykonawcy ?n nie podlega

wykluczeniuna podstawie art.24 ust. I pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp) powinny by6

Aoinneprzazka2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegajqcego siE o zam6wienie. Oswiadczpniate

majqpotwierdzal brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2ty z wykonawc6w

wykazuje brak podstaw wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowie"afi 54

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) zawierajqcy ustanowienie pehromocnika musi zavneral w szczeg6lno6ci:

wskazanie postgpowania o zam6wienie publicme, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w ubiegaj4cych

sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pehromocnika i zakres jego

umocowania. Dokument (ub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pehromocnika musi by6

podpisany w imieniu wsrystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie

zam6wienia,przezosoby uprawnione do skladania oSwiadczeri woli, wymienione we wlaSciwym

rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pehromocnikamote znsta(,

zawarte wumowie o wsp6ldzialaniu Ao2nnejwrazzofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawieraj4cy ustanowienie pehromocnika musi zastal Aolnny wraz zofert4 w formie oryginafu lub

notarialnie po6wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajgcego ustanowienie

pehromocnika nale2y zal4czy6 dokumenty potwierdzaj 1ce, 2e osoba udzielaj4ca pehromocnictwa

byla upowainiona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pehromocnictwa (co

mointavtykazal w szczeg6lnoiciprzezzalqcznrie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego). 2.3.

Wszelka korespondencja oruzroAicznnia dokonywane bgd4 wyl4cznie z pehromocnikiem. 2.4.

Wypehiaj4c formularz oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty powoluj4c sig na Wykonawcg, w

miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, naleity wpisad dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie

ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie pehromocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca

w terminie 3 dni od zamieszrzpnia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust.

5 ustawy Pzp przekan$e Zarnawtaj4cemu o5wiadczenie (w oryginale) o przynaleZro5ci lub braku
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prrynaleimo5ci do tej samej gupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 tst.l pkt 23 ustawy Pzp.

Wrazzn do2rcniem oSwiadczenia o przynaleimo5ci do tej samej gupy kapitalowej, wykonawca

powinien przedstawi6, pod rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia,

dowody, ire, powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadz4do zakl6centa konkurencji w

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadcznnie, o kt6rym mowa w zdaniu

pierwszym powinno byf Ao?nne przezkaZdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rzy zloiryli odrgbne oferty. Wykonawca jest

uprawniony Aoiryfwrazzofert4o6wiadczenie (w oryginale) o braku przynaleimoSci do gupy

kapitalowej, w rozumieniu ustawy zdnra 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w,

jezeh Wykonawca nie jest czlonkiem Zadnej gupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany

zloiryt oSwiadczenie o braku przynaleimoSci do gupy kapitalowej zgodnie zprawdqupo ustaleniu z

nale?ytqstarannoSciq"?r, nre zachodz4w jego prrypadku powi4zania tworz4ce gupQ kapitalow6

w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w orazzn

SwiadomoS ciq" irc skladanie nieprawdziwych o6wiadc zeh sfui4cych uryskaniu zam6wienia

publiczrego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim prrypadku, Wykonawca mo2p nie

skladad oSwiadczenia o braku przynaleimoSci do tej samej gupy kapitalowej, na podstawie i w

okolicanoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. ll ustawy Pzp,ti. wterminie 3 dni od dnia

zamiesznznnia na stronie internetowej Zamatiajqcego informacjizotwarcia ofert. Zamatiajqcy

nie bgdzie r6wnie2 wtakiej sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupehrienia o6wiadczenia o braku

przynaleinoSci do tej samej gupy kapitalowej . 4. Z.amawiaj4cy wykluc4y Wykonawce z

postgpowania, o ile aidqwobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12 -
23 orczust. 5 pkt 1,2i4 ustawy Pzp.5. Wykonawca nie jest obowi4zany do do2enia oSwiadczef

lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt 9.1. SIWZ (aktualne na

dnefizloirenia o6wiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicmodci braku podstaw do

wykluczenia), jeZrcli: l) Wykonawca wska2B dostgpnoSd oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych

mowa w pkt 9.1. $WZ w formie elektronicarej pod okreSlonymi adresami internetowymi

og6lnodostgpnych i bezplatnychbazdanych, w szczeg6lno6ci rejestr6w publicarych w rozumieniu

ustawy zdnia lT lutego 2005 r. o informatyzacjidnalalno6cipodmiot6wrealizuj4cychzadania

publicme (Dz. U. 22014 r. poz. lll4 orazz20l6 r. poz.352). W takim przypadku Zamatiajqcy

pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przazWykonawcg o6wiadczenia lub

dokumenty.Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru

Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy zdnra 20 sierpnia 1997 r. o

Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. 22007 r. Nr 168, poz.l186, zp6m. mr.) onzwydruk6w z
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Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarcznj zgodnie lart.38 ust. 4 ustawy o

swobodzie dzialalno6ci gospodarcznjzdnia2lipca2004r. (Dz.U. 22015 r.,poz.584,zp6in.nn.),

2) Wykonawca wska2e o6wiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 9.1. SIWZ, kt6re

majduj4 sig w posiadaniu Zamatiaj4cego, w szczeg6lnoSci o6wiadczenia lub dokumenty

przechowywane przozZamatiajqcego zgodnie zart.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamatiai1cy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych

o6wiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 6. JeircliWykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkaniapoza, terytorium Rzecrypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w

pkt 9.1.1. SIWZ (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio daalalnoSci

gospodarczej, jeinh odrgbne przepisy wymagaj4wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibp lub miejsce

zamieszkania, potwierdzaj1ce odpowiednio, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadlo$ci. 6.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 6., powinny by6 wystawione nie wczesniej nD

6 miesigcy Wzed uplywem terminu skladania ofert. 6.2. Jeaeliw kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,

nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa wpkt 6. zastEpuje sig je dokumentem zawieraj4cym

odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, zc wskazzriem osoby albo os6b uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, ztroinne przednotariuszem

lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub

gospodarczego wlaSciwym ze wzg)gdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 6.1. stosuje sig.
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