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Ogloszenie llr 629280‐ N‐2017 z dnia 2017-12… 07r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruqd Dr6g Miejskich: Budowa drogi rowerowej wzdlui ci4gu

ulic: Powsiriska -Wiertnicza-Prrycz6lkowa na odc. od Al. W.Witosa do ul. Europejskiej

_ETAP II

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

ZamieszczanieogloszeniazZamieszczatieobowi4zkowe

O gloszenie dotyczy : Zam6wienia publiczne go

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt,,Roav6j sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - Etap I" wsp6lfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,PRZEJSCIE Na

GOSPODARKE NISKOEMISYJN \" Dzialarria 4.3 ,,REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEN

powIETRZA" poddzial aria 4.3.2,,MOBILNOsC MBTSKA W RAMACH ZIT" Regionalnego

Pro gramu Operacyj ne go Woj ew6 d^vr a Mazowieckie go na lata 20 t 4'202 0. Umowa nr

RPMA. 04. 0 3 .02-l 4-61 52 I | 6-00

O zam6wienie mog4 ubiegad sig rvyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno(6, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

NaleZy podad minimalny procentowy wska:Znik zatrudnienia os6b nale1qcych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22lst.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niZ30%o, os6b zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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Postgpowanie pneprowadz centralny zamawiajAcy

Nie

Postgpowanie pueprowadz^ podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli

pnzeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj1cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est pnz ep rowadzane wsp6lnie pYzez zam awiaj 4cych

Nie

Jezeli tak,naleiry wymienid zanawiaj1cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjte oraz osoby do kontakt6w wrazz

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiai4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiaj4cymi z innych parflstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierfi

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne 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@zdm.waw.pl, faks228 909 2lI.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostqp do narzqdzi i urz4dzefr lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne http://www.zdm.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzQdowa

I.3) WSPoLNE UDZTELANIE ZAM6WIENIA (ie^eli dotvczv)t

podzialobowi4zk6w migdry zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzariapostqpowania z

zamawiaj4cymizinnych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzartawiaj4cych
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jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, c4 zam6wienie bgdzie

udzielane przezkazdego zzarnawiaj4cych indywidualnie,czy zam6wienie zostanie udzielone

w imieniu i na r zecz pozo staly c h zamaw iajEcy ch) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony,pelny i bezpo5redni dostgp do dokumentilw z postgpowania moZna uzyska6

pod adresem (URL)

Tak

http : //www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunkdw

zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.Pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyska6

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosktiw o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w innY sPos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:
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Adres:

ZarzOd Dr6g MttkSiCh,ul.Chilena 120,00-801 Warszawa,kancelaria

Komunikacia elektroniczna wymaga korη ystania z narzedzii urzldZei lub format6w

plik6w,kt6re nie sl og61nie dostepne

Nie

Nieograniczony,pelny,bezpoSredni i bezplatny dostマ p do tych narz9dzi rno2na uzyska6 pod

adresem:cRL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiai4cego: Budowa drogi rowerowej wzdh)z

ci4gu ulic: powsiriska -Wiertnicz a-Przycz6lkowa na odc. od A1. W.Witosa do ul. Europejskiej

_ETAP II

Numer referencyjny: DPZll 59/PN I l4l I 17

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia pnzeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3)Informacjaomo2liwo5ciskladaniaofertczgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czqSci:

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w

odniesieniu do:

ztmawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czgsci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re mo2e zostr(, udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcY:

4z28
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II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielknit, zolcres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub

robdt budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych i wdroZenie projektu

stalej organizacji ruchu dlazadania:Budowa drogi rowerowej wzdh,t2 ci4gu ulic: Powsiriska

-Wiertnicza-Przycz6lkowa na odc. od Al. WWitosa do ul. Europejskiej -ETAP II. WartoS6

szacunkowa zam6wieniaprzekracza r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani?

r6wnowartoS6 kwoty 5 225 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15233294-6

45233222-1

45233221¨4

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (je^eli zamawiajqcy podaie informacje o wartofci

zam6wienio):

WartoSd bez VAI:

Waluta:

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

maksymalnawartoflt w calym okresie obowiqzywania umowy ramowei lub dynamicznego

systemu zakuP6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i T lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawY PzP: Tak

OkreSlenie przedmiotu, wielko5ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone
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zam6wienia,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawyPzp:

Zamawiaj4cy przewiduje mozliwoS6 udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

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

miesi4cach lubdniach:

lub

data rozpo czgciaz lub zakoirczeniaz 20 I 8 -08- 1 5

Okres w miesi4cacl Okres w dniact Datarozpoczgcit Datazakohczenia

2018-08-15

II.9) Informacje dodatkowe:

ilLl) WARUNKI ADZjIAI'U w POST4POWANIU

n.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okreslenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy

spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce: 1' sytuacji ekonomicznej

lub finansowej tj.: l.l. Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na

podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" porycia,,przych6d netto ze sptzedazy produkt6w,

towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeduiry i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie

mniejszej niz 7.000 000,00 zl (slownie: siedem milion6w ztotych). 1.2. Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnofici rwiqzat€1

zprzedmiotem niniejszego zarn6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej: 3.500 000,00 zl

(slownie: trzy miliony pigdset tysigcy zlotych)'

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

6z28
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OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy, kt6rzy

spelniaj4 nastgpujqce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce: 1. zdolno5ci technicznej lub

zawodowej, tj.: Wykonawca w okresie ostatrich 5latprzed uplywem terminu skladania ofert,

a jeaeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy w tym okresie wykonal: 2 roboty

budowlane polegaj4ce na budowie lub przebudowie drogi, obejmujqce: drogg dla rower6w lub

drogg dla rower6w i pieszych lub pas ruchu dla rower6w, na kwotg nie mniejsz4 niz

5.000.000,00 zl brutto kahdarobota. L2.I.l. Wykonawca ma do dyspozycji osoby

legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i

wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan1im powierzone, w szczeg6lnoSci

okreslonymi przepisami ustawy zdniaT lipca1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z2016t-,poz.

290),zgodnie zponiaszym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres

posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe (Iiczba lat pracy na

danym stanowisku) - podstawa dysponowania. 1. Kierownik rob6t drogovtych z

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

bez ogranic zei_ - | osoba - 5 lat - 5 lat- podstawa dysponowania. 2. Kierownik rob6t

elektrycmych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ivrzqdzehelektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczef - I osoba- 5 lat- 5 lat-podstawa dysponowania. 3. Kierownik rob6t

telekomunikacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iwz1dzehtelekomunikacyjnych bez ograniczeh - |

osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania. 4. Kierownik rob6t wodno-kanalizacyinych z

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urz4dzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych i

kanalizacyjnychbezograniczeri-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowaniaKierownicy

rob6t powinni posiadad odpowiednie uprawnienia budowlane, a wigc uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie

ustawy zdniaTlipcalgg4t.Prawobudowlane (tj'Dz.IJ'z2016t''poz'290,2p6in'zm)

orazrozporz4dzeniaMinistra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014L w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 poz.l278)lub

odpowiadaj4ce im inne waine uprawnienia budowlane wydane na mocy wczesniej

obowi4zujqcych przepis6w oraz posiada6 aktualne zalwndczenie o wpisie na listq czlonk6w

wlaSciwej izby samorz4duzawodowego (zgodnie z ustaw4 zdnia 15 grudnia 2000 r' o

samorz4dach zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanist6w (tj. Dz. U.
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22016 r. poz. 1725). Stanowiska okreSlone powyzej mogq zostae r6wnie2 powierzone

obywatelom paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz

innych kraj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. l2a ustawy Prawo

budowlane orzzprzepisami ustawy zdnia22 grudnia2}I5 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z

2016 r.,poz.65).

Zamawnj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy realizacir

zam6wieni awrazz informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

IIr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustarvy Pzp

111.2.2,) Zamtwia!1cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak zarnawiaj}cy przewiduje nastgpujQce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WyKAZ OSW1 ,4.UCZEN SKLADANYC H PRZEZ WYKONAWCE W CELU

WSTEpNEGO POTWIERDZEN lA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI IJDZIALIJ W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

IrI.4) WyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
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wyKoNAwc4 w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3

USTAWY PZPZ

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyzej oceniona, do zloZenia w

v1yznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych nadziehzloheniao6wiadczeri lub

dokument6w, potwierdzaj4cychbrak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wlaSciwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej,ieheli odrgbne

przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji'

m.O WyKAZ OSWIADCZEN LUB DSKUMENT9W SKLADANYCH PRZp,Z

wyKoNAwc4 w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

pOTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT I

USTAWY PZP

m.5.1) w ZAKRESTE SrELNIANTA wARUNK6w uuzrALU w POST4POWANIU:

I.Zarrawtaj4cy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zosta\anajwyzej oceniona, do zloZenia w

Wznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych nadziefiz\.oheniaoSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno5ci spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia tj .: I . I . czgsci sprawozdania finansowego (rachunek

zysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie sprawo zdaniawymagane jest przepisami

prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, aieheli podlega

ono badaniuprzezbieglego rewidenta zgodnie zprzepisarni o rachunkowoSci, t6v'nie?z

opini4 o czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do

sporz4dzania sprawozdania finansowego' innych dokument6w okreSlaj 4cych obroty oraz

aktywa i zobowi4zania - za ostatnie trzy lataobrotowe, aie7;eli okres prowadzenia

dzialalno5ci jest kr6tsry - zatenokres. Z zalqczonej czgSci sprawozdania finansowego

powinno wynika6, Le sprawozdanie spelnia wymogi art.52 ust. 2 ustawy zdnia29 wrzeSnia

1994 r.o rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem

z'razemdaty podpisv-przezosobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i

kierownika jednostki, a jeaelijednostk4 kieruje organ wieloosoboW - ptzez wszystkich

czlonk6w tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jestzal1czenie pisemnego

uzasadnieniadol4czonego do sprawozdania finansowego' W przypadku Wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporu4dzania sprawozdania finansowego Zamaviaj4cy' za ,,inne

dokumenty,'uz;61am.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2on4wUtzqdzie Skarbowym. 1.2.
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dokument6w potwierdzaj4cych,Ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSciztiqzartej zprzedmiotem niniejszego

zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okreSlonq przezZamawiajqcego (zawieraj4cych

potwierdzenie zaplaty tbezpieczenia). 1.3. wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie

wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci,

daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych roboty te zostaly wykonane -

zalqczlrik nr 2 do SIWZ (,,DoSwiadczerie Wykonawcy"). Do powylszego wykazu powinny

byi dol4czone dowody okre6laj4ce, czy wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane

naleirycie,w szczeg6lnoSci informacje o Wm czy roboty zostaly wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone,przy czym dowodami, o kt6rych

mowa, s4 referencj eb1d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz kt6rego roboty

budowlane byly wykonywane, a jeheli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty. 1.4. wykazu os6b,

skierowanychprzez Wykonawcg do realizacji zam6wienia publiczrrego,wrazz informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i wyksztalcenia

niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicznego, atak2e zakresu wykonywanychprzez

nie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 3 do

SIWZ (,,Wykaz os6b").

rrr.5.2) w ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRJ,EZ

wyKoNAwc4 w posT4powANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

1.Je2eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mohe zloiryi dokument6w dotycz4cych

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiaj1cego, moze przedstawid

inny dokument, kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanychprzez

Zamawiajqcego warunk6w udziafu w postgpowaniu. 2.Wykonawca mohe w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgSci, polega6 na zdolnoSciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznel innych podmiot6w,

niezaleimie od charakteru prawnegolqczqcych go z nim stosunk6w prawnych. 2.1.
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Zamawiaj4cy 24da od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych

podmiot6w nazasadach okreSlonych w art. 22austary Pzp,przedstawienia w odniesieniu do

tych podmiot6q w celu potwierdzeniabraku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp - odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzialalnoSci gospodarczej, jeheIi odrgbne przepisy wymagajqwpisu do rejestru lub ewidencji.

2.2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi

udowodni6 Zamawiaj4cemu, 2e realintjqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi

zasobami tych podmiot6W w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzarrie tych podmiot6w do

oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.2.3. W

celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na

zasadach okre$lonych w art. 22austawy Pzp,bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w

stopniu umoZliwiajQcym naleiryte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, cry

stosunek lqcz4cy wykonawcaztymipodmiotami gwarantujerueczywisty dostqp do ich

zasob6w, Zamawiajqcy Z1dadokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci: 2.3'1. zakres

dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w

innego podmiotu, przezWykonawcA,przy wykonywaniu zam6wienia,2.3'3. zakres i okres

udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolno6ciach

kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udziatu w postqpowaniu dotyczqcych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,nealizuje roboty budowlane lub

uslugi, kt6rych wskazane zdolno6ci dotyczq.2.5. Jeizeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe

lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,nie

potwierdzaj4 spelnieniaprzezwykonawca warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4

wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zarnawiaj4cy ?qda, aby wykonawca w

terminie okreSlonym przezzamawiajqcego: l) zastilpiNten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami lub 2) zobowiqzalsig do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zam6wienia,

jezeliwykaze zdolnoSci technicme lub zawodowe lub sytuacjg finansow4lub ekonomiczn%, o

kt6rych mowa w pkt 2. 3. Do oferty Wykonawca musi zal4czyt : Kosztorysy ofertowe -

zgodnie z przedmiarami rob6t. Do kaZdego kosztorysu ofertowe go naleiry za\qczyd stronq

tytulow4.

SEKCJAIⅥ PROCEDURA
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ry. f . l) Tryb udzielenia zam6wienia : Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawirjqcy Lqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca prrystgpuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu skladania

ofert, wnieS6 wadium na caly okres zwi4zariaz ofert4, w wysokoSci: 200 000,00 zl

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczetwykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznYch:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznYch:

Nie

Informacje dodatkowe:

W.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Zlo1enieoferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymz\oleniem oferly

zasadniczej:

IV.1.6) Pzewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negociacje z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimal na liczb a wykonawc6w

Maksymaln a liczba wYko nawc 6w

12z28
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Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obej muj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w :

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego sYstemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

przewiduje sig pobrani e ze zloaonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.S) Aukcj a elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

o gr ani czony, ne go ci acj e z o gl o sz eni e m) Nie

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

Naleiy wskazad elemenfy, kt6rych warto5ci bgd4 pr:zedmiotem aukcji elektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

pzedmiotu zam6wienia:
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Nalezy poda6, kt6re informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

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

jakich wykonawcy bEdq mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zari i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czefi:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloLrylinowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do

nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Tnqo-cnip

cena ofertowa brutto 60,00

gwarancji powyZej 36 m-cy +0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (ptzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszQ spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziarre jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnych

bez przeprowadzenia ne gocj acj i
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Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

NaleZy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w,kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zarria stanowiqce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj1cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozviqzah;

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 musz4

odpowiada6 wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajEcych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
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elektronicznej:

Wymagania dotycz1ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym

wymagania techniczne wzqdzefi informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

postqpief:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie Aofrli nowych post4pieri, zostanq, zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicmej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

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

Wymaganiadotyczqcezabezpieczenianaleirytegowykonaniaumowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakres, charakter zmianorzv warunki wprowadzenia zmian:

L Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 dokonanianrianpostanowieri umowy w stosunku do

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

przypadkach: 1.1 Zmiana terminu ukoriczenia rob6t. I.I.l Zmiarry spowodowane warunkami

atmosferycznymiw szczeg6\noSci: a) klgski Zywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegaj4ce

od okreslonych w,,ST", uniemoZliwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i

sprawdzef, dokonywanie odbior6w, 1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ

warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: a) niewypaly,

niewybuchy; b) wykopaliska archeologiczne; c) odmienne od przyjgtych w dokumentacji
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projektowej warunki geologiczne np.: - wystEpienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich

dokumentacja techniczna itp. - inna ni2 okreSlona w ,,ST" wilgotnoSd gruntu. d) odmienne od

przyjgtychw dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie nie

zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; e) w razie koniecznoSci

podjgcia dzialaf. zmierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego przez

czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidzie(, z pewnoSci4, szczegSlnie

zagrulaj4cego bezpoSrednio iryciu i zdrowiu ludzi. f) Zmiany, w przypadku uzasadnionego

polecenia Zamawiajqcego dokonania zamiennych rob6t lub ich czgSci; wyst4pienia rob6t

dodatkowych, od wykonania kt6rych uzaleimione jest wykonanie zam6wienia podstawowego -

je2eli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemoZliwiaj4 dotrzymanie pierwotnego terminu

umownego. g) Zmiany bgd4ce nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez

uprawniony organ lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, zprzyczynnie

wynikaj4cych z winy Wykonawcy; 1.1.3 Zmiarry bgd4ce nastgpstwem okolicznoSci leZ4cych po

stronie Zamawiaj1cego, w szczeg6lnoSci: a) wstrrymanie rob6t przezZamawiajqcego; b)

koniecznoSi usunigcia blgd6w lub wprowadzeniazmianw dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t; l.l.4 zmiany bgd4ce nastgpstwem dzia\ania

organ6w administracji i innych podmiot6w o kompetencjachzbhZonych do organ6w

administracji w szczeg6lnoSci eksploatator6w infrastruktvry oraz wlaScicieli grunt6w pod

inwestycjg, w szczeg6lnoSci: a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jeSli

takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawania przez

organy administracji lub inne podmioty decyzji,zezwolefi, uzgodnieri itp.; b) odmowa wydania

przezorgarry administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezv'rolen,uzgodniefiz

przyczynniezawinionychprzez wykonawcg, w tym odmowa udostgpnieniaprzez wlaScicieli

nieruchomoSci do cel6w realizacji inwestycji; 1.1.5 inne przyczyny zewngtrzne niezaleime od

Zarnawiajqcego orazWykonawcy skutkuj4ce niemoZliwoSci4 prowadzeniaprac lub

wykonywania innych czynnoSci przewidzianych Umow4; W przypadku wyst4pienia

kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.1.1 - l.L4 Czas Ukoriczenia Rob6t mo2e

ulec odpowiedniemu przedluheniu, o czas niezbgdny do zakohczenia wykonywania jej

przedmiotu w spos6b naleiryty, nie dluZej jednak niz o okres trwania tych okolicznoSci.I.2

Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia. L.2.1zmiany technologiczne spowodowane w

szczegolnoSci nastgpujqcymi okolicmoSciami: a) niedostgpnoS6 na rynku material6w lub

urzqdzenwskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t spowodowana zaprzestarriem produkcji lub wycofaniem z rynku tych material6w
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lub urz4dzeri, b) pojawienie sig na rynku material6w lub wz4dzeri nowszej generacji

pozttalaj4cych na zaoszczgdzenie koszt6w realizacji przedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy, lub umo2liwiaj4ce uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c)

pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalaj4cej na

zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak r6wnie2

koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznofiC zrealizowania projektu

przy zastosowaniu innych rozirqzafitechnicznych/technologicznych niZ wskazane w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicnej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiqzart groziNo niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany technologiczne prowadzqce do: 1) obniZenia kosztu

wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakoSci i funkcjonalno$ci; 2) obniZenia koszt6w

uzytkowania obiektu czy eksploatacjiwzqdzeh, prry braku zmiarry ceny koricowej; 3)

podniesienia wydajnoSciwzqdzeri, podniesienia bezpieczeristwa, usprawnierl w trakcie

uZytkowania obiektu, przy braku zmiarry ceny koricowej; zlecenie rob6t zkoniecznych do

wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technicznego vrz4dzen infrastruktury

technicznej, f) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkuj4ce niemozliwoSci4 zrealizowania

przedmiotu umowy przy dotychczasowychzal.oheniach technologicznych, g) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t

warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie zinwentaryzowanych lub blgdnie

zinwentaryzowanych obiekt6w; h) koniecznoll zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwi4zafitechnicznych lub materialowychzewzglgdu na zmiany

obowi4zuj4cego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) koniecznoS6 usunigcia sprzecznoSci w

dokumentacji w przypadku niemo2noSci usunigcia sprzecznoSciprzy pomocy wykladni, w

szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszeristwa.1.2.2 W przypadku

wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt L2.I moZhwa jest w

szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2zmiany

lokalizacji budowanychwz4dzeir. Zamawiaj4cy przewiduje w takiej sytuacji zmiang

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie realizacji zam6wienia. Rozliczenie

rob6t nastqpi wtedy metod4 powykonawcz4zzastosowaniem stawek przyjgtych do wyceny rob6t

w ofercie wykonawcy.I.2.3 Zmiany spowodowane wprowadzeniem przezZamawiaj4cego zmian

w dokumentacji projektowej, jeZeli takie zmiany dokumentacji oka2e sig konieczne; L2.4

Zmiany w przypadku wystqpienia niezamierzonego pominigcia w przedmiarach okreSlonych
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rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania caloSci zam6wienia

podstawowego, a takZe w przypadku obiektywnej koniecznoSci zmniejszenia,b4dl zwigkszenia

jednostek przedmiarolvych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieri

dodatkowych, kt6rych przedmiot wyk,raczapoza obiekt, nie jest objEty przedmiotem zam6wienia

zawartymw SIWZ). Zastzehenie- jeZeli konieczno36 rob6t dodatkowych wynika z blgd6w lub

zaniedban Wykonawcy, prace takie zostan4 wykonane przez Wykonawcg bez dodatkowego

wynagtodzenia; 1.3 Pozostale zmiany spowodowane nastgpujqcymi okolicznoSciami: a) sila

wyaszauniemo2liwiaj4ca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zSIWZ;b) rezygnacjaprzez

Zamawiajqcego zrealiz"acji czgsci przedmiotu umowy. c) kolizja z planowanymi lub r6wnolegle

prowadzonymiprzezinne podmioty inwestycjami. W takim prrypadku zmiarry w umowie

zostan4 ograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigcie kolizji. d)

zmiany uzasadnione okolicznoSciami o kt6rych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego. e) gdy

zaistnieje inna okolicznoSi prawna, ekonomiczna lub technicztta, skutkuj4ca niemoZliwoSci4

wykonania lub naleftego wykonania umowy zgodnie zSlWZ. I zmiany prowadzEce do

likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tre6ci umowy; 1.3.1 W przypadku

wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczno6ci wymienionych w pkt 1.3 , moZliwa jest w

szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2zmiany

lokalizacji budowanychwzqdzeh. W przypadku ppkt. d zsriany mogQ dotyczy| zakresu

wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce

cenie rob6t, z kt6rych Zarnawiaj4cy rezygnuje. Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach

1.1,I.2. i 1.3 stanowi4 katalog zmianna kt6re Zamawiajqcy mohevryrazil zgodg. Nie stanowi4

jednoczeSnie zobowi4zania do wyruZeniatakiej zgody i nie rodz4 Zadnego roszczenia w stosunku

do Zamawiaj4cego. I.4 Zmianaos6b i podmiot6w. 1.4.1Zmiarry os6b i podmiot6w zdolnych do

wykonania zam6wienia,w przypadkuzdarzeri losowych niezaleimych od Wykonawcy, na

uzasadnione wyst4pienie wykonawcy, I.4.2 Zmiany osoby pelni4cej funkcje kierownika budowy

wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezaleimej od Wykonawcy lub naZ1danie

Zarnawiajqcego je2eli nie wywi4zuje sig onznalohonych obowiqzk6w,1.4.3 Zamawiaj4cy, na

pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszczaz.rriang podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu

podwykonawcy przy rcalizacji przedmiotu umowy. Zmiana mo2e nast4pi6 wyl4cznie po

przedstawieniuprzez Wykonawcg oSwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji zudzialuw

rcalizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytulu realizacji rob6t.

Jeaeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig

wykazuj4c spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu,Zarrawiajqcy dopuSci zmiang pod

19z28 2017-12-07,12:17



https://bzp.uzp .gov.pU ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:9af...

warunkiem, 2e nowy podwykonawca wykaZe spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszymniz

wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wieniaprzez dotychczasowego

podwykonawcg. Formazaplaty nale2noSci przysluguj4cej podwykonawcom, moze ulec zmianie z

przyczyn obiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez

Strony umowy. 2. Warunkiem wprowadzeniazmianzawartej umowy jest sporz4dzenie

podpisanego przez Strony Protokolu koniecmoSci okreSlajqcego przyczyny nniany oraz

potwierdzaj4cego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w

niniejszym paragrafie. Protok6l konieczno5ci bgdzie zalqcznikiem do aneksu.3. Zmiany umowy

mog4 by6 dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. 1

pkt2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 20t7 -12-22, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskaza6 powody:

JEzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byd sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwi1zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Pzewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprzyzntnia Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi 6rodk6w z pomocy udzielonej przez parhstwa czlonkowskie Europejskiego

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

calo5ci lub czgSci zam6wienia: Nie
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IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki

sluZ4ce sfinansowaniu zam6wierfl na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiajqcy zamierzalprzeznrcry0, na sfinansowanie calo6ci lub czgsci zam6wienia, nie

zostaly mu pntyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

l.Oferta wrazzzalqcznikarrri musi byi podpisanaprzez Wykonawca. ZamawrajQcy wymaga, aby

ofertg podpisano zgodnie zzasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub

ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. Jeileli osoba/osoby podpisuj4ca ofeng dziala na podstawie

pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty.

Pelnomocnictwo musi zosta| zlohone wrazz ofertq w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej

kopii. Do pelnomocnictwa naleiry za\yczy| dokumenty potwierdzaj qce,2e osoba udzielajqca

pelnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania

pelnomocnictwa (co mozna vtykazatw szczeg6lnoSciprzezzal4czenie odpisu z Krajowego

Rejestru S4dowego lub informacji odpowiadajqcej odpisowi aktualnemu Rejestru

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

Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. 22007 r. Nr 168, po2.1186, zp6zn. zm.) albo

zafwiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalno6ci gospodar czej z dnia 2 lipca 2004 r.

(Dz.U. 22015 r,poz.584,zp6 .zm.).2.Zasady skladania oferty przez podmioty wystgpujqce

wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwiadczeniawskazane wpkt IIL 3 (oSwiadczenie Wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega

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

zlohoneprzezka2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. OSwiadczeniate

maj4 potwierdzad spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w kt6rym kuzdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniuorazbrak podstaw wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4

zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie

zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera6

w szczegllnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy,

Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

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

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegajqcych sig
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wsp6lnie o udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczerl woli,

wymienione we wlaSciony- rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moZe zosta6 zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlohoneiwrazz

ofert4. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zosta! zloaony

wrazz ofert4 w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu Qub

dokument6w) zawierajEcego ustanowienie pelnomocnika naleiry zalEczy(, dokumenty

potwierdzaj 4ce,2e osoba udzielajqca pelnomocnictwa byla upowaZniona do reprezentowania

Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co moZna v'rykazal w szczeg|lnoSci przez

zal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego lub informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2}

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. 22007 r. Nr 168, poz.Il86,zp6nt.

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

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

lipca2004 r. (Dz.U. 22015 r.,poz. 584, zp6in. zm.)). 2.3. Wszelka korespondencja oraz

rozliczenia dokonywane bgdE wylqczrie z pelnomocnikiem. 2.4.Wypelniaj4c formularz oferty,

jak r6wnie2 inne dokumenty, powohuj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. n.vwa i adres

Wykonawcy,naleiry wpisai dane dotyczqce Wykonawc6wwsp6lnie ubiegaj4cych sig o

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

sig na zasoby innych podmiot6q w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczeniaoraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu

w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa

w pkt III.3 (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

o5wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt l2 - 23 i

ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekanje Zamawnj?cemu

oSwiadczenie (w oryginale) o przynaleinoSci lub braku przynaleimoSci do tej samej grupy

kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia o

przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2e powiEzanra z innym

wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno by(, zlo2oneprzez

kazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegajqcego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w,

kt6rzy zNoiryli odrgbne oferty - zalqczniknr 4 do SIWZ. Wykonawca jest uprawniony zloiry(,

22z28 2017-12-07 . 12:17



https: / bzp.uzp. gov.pU ZP 400PodgladOpublikowanego. aspx?id:9af...

wrazz ofert4 oSwiadczenie (w oryginale) o braku przynaleimoSci do grupy kapitalowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6W jezeli

Wykonawca nie jest czlonkiem Zadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zloiry|

o6wiadczenie o braku przynaleimo6ci do grupy kapitalowej zgodnie zprawd4,po ustaleniu z

naleiryt1 starannoSci4,2e nie zachodz4w jego przypadku powiqzania tworzqce grupg kapitalowE,

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

SwiadomoSci1,2e skladanie nieprawdziwych oSwiadczeri sluZ4cych uzyskaniu zam6wienia

publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, Wykonawca mo2e nie

skladai oSwiadczenia o braku przynaleimoSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

okoliczno6ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp,tj. w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej ZanaviajQcego informacji z otrrarcia ofert. Zarnawiaj4cy

nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia o6wiadczenia o braku

przynalehno5ci do tej samej grupy kapitalowej . 5. Zamawiaj4cy wykluczy Wykonawcg z

postgpowania, o ile zajd4 wobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12

- 23 oraz ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest obowigany do zlohenia

oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt III.4 i III. 5

(Zarnawiaj1cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyzej oceniona, do zloZenia w

Wznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zloaenia oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicmoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

braku podstaw do wykluczenia), je2;eli: 1) Wykonawca wskaZe dostgpno66 oSwiadczeri lub

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 9.1. SIWZ w formie elektronicznej pod okreSlonymi

adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbazdanych, w szczeg6lnoSci rejestr6w

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 1 7 lutego 2005 r. o informaty zacji dzialalno(rci

podmiot6w realizuiqcychzadaniapublicme (Dz. U. z20I4r.poz.lll4 orazz2016r.poz.352).

W takim przypadku Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przez

Wykonawcg oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji

odpowiadajEcej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4

ust. 4aa ustawy zdnia2O sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr

168, poz.1186,zp6zn.zm.) oruzwydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci

Gospodarczej zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalno6ci gospodarczej z dnia2

lipca 2004 r. (Dz.U. 22015 r.,poz.584,zp6in.mr.),2) Wykonawca wskaZe oSwiadczenia lub

dokumenty, o kt6rych mowa w III.4 i III 5, kt6re majduj4 sig w posiadanltZamawiaj4cego, w

szczeg6lnoSci o6wiadczenia lub dokumenty przechowywane przezZamawiajqcego zgodni e z art.
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97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych

oSwiadczeri lub dokument6w, o ile sE one aktualne. T. Jeheli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa

w pkt III. 4 (odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, jeaeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada

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

zamieszkania, potwierdzajEce odpowiednio,2enie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

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

6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.7.2. JeZeIi w kraju, w kt6rym wykonawca ma

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

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

odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby kt6rej dokument mial dotyczy|, zlohone przed

notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du

zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym zewzglgduna siedzibg lub miejsce zamieszkaria

wykonawcy lub miejsce zarnieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuje sig. IV.6.6) Informacje

dodatkowe: l.Oferta wrazzzalqcznikarni musi byi podpisanaprzezWykonawc7.Zamawiaj4cy

wymaga, aby ofertg podpisano zgodnie zzasadatnireprezentaili wskazanymi we wlaSciwym

rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. Je2eli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana

podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania

oferty. Pelnomocnictwo musi zostat zlohone wraz z ofertE w oryginale lub notarialnie

poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleiry zalqczy| dokumenty potwierdzaj qce, Ze osoba

udzielajqcapelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie

udzielania pelnomocnictwa (co moZna vtykazal w szczeg6lnoficiprzezzalqczenie odpisu z

Krajowego Rejestru S4dowego lub informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru

Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2O sierpnia 1997 r. o

Krajowym Rejestrze s4dowym (Dz. u. 22007 r. Nr 168, poz.l186, zp6zn. zm.) albo

zaSwiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej

zgodnie zart.38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej z dnia2lipca2004 r.

(Dz'U. 22015 r., poz. 584, z p6in.?tn.)).2.Zasady skladania oferty ptzezpodmioty wystgpuj4ce

wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwiadczeniawskazane w pkt III. 3 (oSwiadczenie Wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega
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wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12 -23 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp) powinny by6

zlo?one przezkaZdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczeniate

maj4 potwierdzal spelnianie warunk6w udzialu w postgpowarriu oraz brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w kt6rym kuzdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniuoraz brak podstaw wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladajqcy ofertg wsp6ln4

zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie

zam6wienia. Dokument Qub dokumenty) zawrerajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera6

w szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne,kt6rego dotyczy,

Wykonawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawiercjqcy ustanowienie

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegajqcych siE

wsp6lnie o udzielenie zam6wienia,przezosoby uprawnione do skladania oSwiadczerl woli,

wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika mohe zosta(, zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu Ao1onej wraz z

ofert4. Dokument (lub dokumenty) zawieraj1cy ustanowienie pelnomocnika musi zosta 6 zlo1ony

wrazz ofert4 w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub

dokument6w) zawierajQcego ustanowienie pelnomocnika naleiry zal4czytdokumenty

potwierdzaj qce,2e osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla upowaimionado reprezentowania

Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza(,w szczeg6lno1ciprzez

zal?czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego lub informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia21

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz.tJ. 22007 r. Nr 168, poz.lIg6, zp6zn.

zm') albo zaSwiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci

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

lipca 2004 r. (Dz.U . 2 20 I 5 r., poa. 584, z p62n. zm.)). 2.3 . W szelka korespondencj a oraz

rozliczenia dokonywane bgd4 wylqcznie z pelnomocnikiem. 2.4.Wype\niaj4c formularz oferty,

jak r6wniezinne dokumenty, powoluj4c sig na wykonawca, w miejscu np. nazwa i adres

wykonawcy,nalezy wpisad dane dotycz4ce wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o

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

sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazaniabraku istnienia wobec nich podstaw

wykluczeniaoraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu

w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa

25z28
2017-12-07,12:17



https ://bzp.uzp .gov.pU ZP 4D0PodgladOpublikowanego. aspx?id:9af...

w pkt III.3 (oSwiadczenie Wykonawcy o spehrianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i

ust. 5 pkt t,2 i 4 ustawy Pzp). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczeniana stronie

internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekanje Zamawiaj4cemu

o6wiadczenie (w oryginale) o przynalehnoSci lub braku przynaleimoSci do tej samej grupy

kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloLeniem oSwiadc zenia o

przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, Le powiqzania z innym

wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byt z\o1one przez

kuzdego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w,

kt6rzy Aoiryli odrgbne oferty - zalqczniknr 4 do SIWZ. Wykonawca jest uprawniony zlo1y(,

wrazz ofert4 o5wiadczenie (w oryginale) o braku przynaleimoSci do grupy kapitalowej, w
rozumieniu ustawy zdnia l6lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, je4eli

Wykonawca nie jest czlonkiem Zadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowipzany zloe(,
oSwiadczenie o braku przynaleimoSci do grupy kapitalowej zgodnie zprawdq,po ustaleniu z

naleiryt4 starannosci},2e nie zachodzqw jego przypadku powipania tworzqcegrupg kapitalowq,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsume nt6w oraz ze

SwiadomoSciq,2e skladanie nieprawdzilvych oSwiadczeri sluz4cych uzyskaniu zam6wienia

publicznego podlega odpowiedzialnoSci kamej. W takim prrypadku, Wykonawca mo2e nie
skladai oSwiadczenia o braku przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w
okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. ll ustawy Pzp,tj.w terminie 3 dni od dnia
zarnieszczenia na stronie internetowej zamawiaj4cego inform acji zotwarcia ofert. zarnawiajqcy
nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wrywalwykonawcy do uzupelnienia oswiadczenia o braku
przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej . 5. zamawiajqcy wykluczy wykonawca z
postgpowania, o ile zajdq wobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust.l pkt 12

-23 orazust' 5 pkt 1,2i4 ustawy Pzp.6. Wykonawcanie jestobowi4zany dozlo1enia
oswiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt III.4 i III. 5

(ZamatiajEcy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwyzejoceniona, do zlozeniaw

wzBczonym, nie kr6tsrym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zlo2eriao6wiadcze6 lub
dokument6w, kt6re potwierdzajq okolicznosci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia), je?;eli: l) Wykonawca wskaze dostgpno56 oSwiadcze6 lub
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 9.1. SIwz w formie elektronicznej pod okreslonymi
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adresami intemetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbazdanych, w szczegSlno6ci rejestr6w

publicznych w rozumieniu ustawy zdnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacjidzialalnoSci

podmiot6w realizujqcych zadaria publiczre (Dz. U. z 2014 r. poz. llI4 orcz z 2016 r. poz. 352).

W takim przypadku Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przez

Wykonawcg oSwiadczenia lub dokumenty. Dotycry to w szczeg6lnoSci informacji

odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4

ust. 4aa ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr

168, poz.l 186, zp6n.zm.) oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci

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

lipca2004 r. (Dz.U. 22015 r.,poz. 584,2p62n. zm.),2) Wykonawca wskaZe oSwiadczenia lub

dokumenty, o kt6rych mowa w IIL4 i III 5, kt6re majduj4 sig w posiadaniu Zamawiaj4cego, w

szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty przechowywane przezZamawiaj4cego zgodnie zart.

97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniuorazbraku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych

oSwiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. T. Jeleli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiasldokument6w, o kt6rych mowa

w pkt IIL 4 (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagajE wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada

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

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

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

6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.T.2. Jeheli w kraju, w kt6rym wykonawca ma

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

nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj1cym

odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego

rcprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotycry1, z\ohone przed

notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du

zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym zewzglgduna siedzibg lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuje sig.
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