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Ogloszenie nr 5 44802-N-20 1 8 z dnia 20 I 8-04- I 3 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich: Wykonanie rob6t budowlanych w

zwi4zkttz realwacjq inwestycji pn. ,,Budowa drogi rowerowej wzdlut ul. Pulawskiej'.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie oglosz eniaz Zamieszczarie obowiEzkowe

Ogloszenie dotycry: Zarn6wienia publicznego

Zam|wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazrva projektu lub Programu

projekt pn. ,,Rozw6j sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"

wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej

IV ,,przejScie na gospodarkg niskoemisyj n4" Dzialania 4.3.2,,Redukcja emisji zanieczyszczeft

powietrza,'poddzialania4.3.2,,MobilnoSd miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu

operacyjnego wojew6 dnvtaMazowieckiego na lata 201 4-2020.

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialalnoS6,lub dzialalnoSf ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek' kt6re b9d4

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezqcychdo jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszy niz3\Yo, os6b zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przepr ow adza centralny zamawiaj 4cy

Nie
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Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie

Je1elitak,nalefi wymieni6 zamawiajqcych,ktdrzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postqpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w v'razz

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie j est p ru eprowa dzane wsp6lnie z zamawiai4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii EuroPej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiajQcymi z innych parflstw

czlonkowskich unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wierfi

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6g Miejskich, krajowy numer

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

te|.2255 89 000, e-mail z.zp@zdm.waw.pl, faks 228909211'

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

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod kt6rym moimauzyskai dostgp do natzqdzi i urz4dzeri lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostqpne http://www.zdm.wawpl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO : Administracj a samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Aeieli dotyczy)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zarnawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeptowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamavtiaj4cymizinnych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzarnawiai4cych

jest odpowiedzialny zaprzeptowadzeniepostqpowania, cry i w jakim zal<resie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cY, e4 zam6wienie bqdzie
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udzielane przez kazdego z zamawiaiqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone

w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj 4cych) :

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokumentfw z postgpowania mo2na uzyskad

pod adresem (URL)

Tak

http ://www/zdm. waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http : I I www I zdm. waw. P I

Dostgp do dokument6w zpostgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uryskad

pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w 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:

Adres:
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zaru4dDr6g Miej skich, ul.chmielna 1 20, 00-80 I warszawa, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqdzerf, lub format6w

plik6q kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzqdzimohnauzyska6 pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiajqcego: Wykonanie rob6t budowlanych w

rvti4zkt z rc alizacj q inwe sty cj i pn.,,B udowa dro gi rowerowej w zdluZ ul' Pulawskiej "'

Numer referencyjny: DPZ/5 1 /PN I 50/ 18

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamtiwienia pueprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w

odniesieniu do:

wszystkich czgSci

zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup

cz95ci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re mohe zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:
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II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zokres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a n przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Wykonanie rob6t budowlanychw zwi4zkuzrealizacj4 inwestycji pn. ,,Budowa

drogi rowerowej wzdlu?ul. Pulawskiej". czgsd 1 - Budowa drogi rowerowej wzdluzul.

Pulawskiej na odc. od ul. Zolny do granicy miasta- strona wschodnia; Wykonanie rob6t

budowlanychorazprac projektowych zwiqzanychz budow4 drogi dla rower6w oruzptzebudowy

chodnik6w wzdlu|ul. Pulawskiej na odc. od ul. Zolny do granicy miasta po stronie wschodniej

na podstawi e przekazanego przezZarnawiajqcego zatwierdzonego projektu organizacii ruchu i w

oparciu o przekazane przezZamawiajqcego waZne zgloszenie budowlane. czqSl 2 - - Budowa

drogi rowerowej wzdluz ul. Pulawskiej na odc. od ul. Zolny do granicy miasta- strona zachodnia.

Wykonanie rob6t budowlanych orazpracprojektowychztiqzanych z budow4 drogi dla rower6w

orazprzebudonvy chodnik6w wzdluzul. Pulawskiej na odc. od l1. Zolny do granicy miasta po

stronie zachodniej na podstawie przekazanego przezZamawiajqcego zatwierdzonego projektu

organizacjiruchu i w oparciu o przekazane przezZanawiaj4cego waZne zgloszenie budowlane.

Warto56 szacunkowazam6wienia przekracza r6wnowartoSd kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza

niz r6wnowartoS6 kwoty 5 548 000 EURO

CPV: 45233162-2

CPV:

II.6) Calkowita wartosd zam6wi enia (ie^eli zamawiaiqcy podaie informacie o warto{ci

zamdwienia);

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

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

maksymalna warto1t w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowei lub dynamicznego

systemu zakup6w)

II.5) Gl6wny kod

Dodatkowe kody

Fr.tfl
@r"1
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ll.7'1Cry przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oriv warunk6w na jakich zostan4 udzielone

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

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 czgcia: lub zakofrczenia: 201 8- 1 0-3 I

Okres w miesi4cach Okres w dniach Datarozpoczgcie )ata zakofrczeniz

2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ur.l) WARUNKT ADZIALU W POST4POWANIU

ilI.l.l) Kompetencje tub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okreslenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicznn

Okreslenie warunk6w: 1.1. Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3lata obrotowe

(na podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja ,,przych6d netto ze sprzeda?y produkt6q

towar6w i material6w" lub ,,przych6dnetto ze sprzeduly i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie

mniejszej ni1: czES( t:2 60A 000,00 zl (slownie: dwa miliony szeSiset tysigcy zlotych

00/100); czgfu1,2:3 000 000,00 zl (slownie: trzy miliony zlotych 00/100); 1.2. Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoicirwiqzanei

zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej: czgSi l: 1 300

000,00 zl (slownie: jeden milion trzystatysigcy zlotych 00/100); czEi;6 2: 1 500 000,00 zt

(slownie: jeden milion pig6set tysigcy zlotych 00/100).
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Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunk6w: l.Wykonawca nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5latprzed

uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym

okresie wykonal: roboty budowlane polegaj4ce na budowie lub przebudowie drogi,

obejmuj4ce: drogg dla rower6w lub drogg dla rower6w i pieszych, lub pas ruchu dla rower6w,

na kwotg nie mniejsz4 3 000 000,00 zl brutto w iloSci I robota. Wykonawca powinien spelni6

powy1szy warunek, niezaleanie od iloSci czgsci zam6wienia, na kt6re sklada ofertg.2.

Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi,

uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4

im powierzone, w szczeg6lnoSci okreslonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.tJ. z2}lZr.,poz.1332),zgodnie zponilszamwykazem: Lp' Stanowisko -

Wymagana liczbaos6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) -

Do6wiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania.

1. Kierownik rob6t drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnoSci inzynieryjnej drogowejbezograniczefi- I osoba- 5lat- 5lat-podstawa

dysponowania. Kierownik rob6t powinien posiadad odpowiednie uprawnienia budowlane' a

wiEc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

wydane na podstawie ustawy z dnia T lipca 1994 r. Prawo budowlane (t j. Dz. U . 2 2017 r"

poz.l33Z) orazrozporzqdzeniaMinistra Infrastruktury i Ronvoju zdnia ll wrzeSnia 20l4t.w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1 278) lub

odpowiadaj4ce im inne wa:2ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczesniej

obowi4zuj4cych przepis6w oraz posiada6 aktualne zalwiadczenie 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'

22016 r. poz. 1946 zp6in.zm.). Stanowiska okreslone powyZej mogq zostat r6wnieZ

powierzone obywatelom pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarsk iej orazinnych kraj6w Europejskiego obszaru Gospodarc zego, zgodnie z art. l2a

ustawy prawo budowlane orazzprzepisami ustawy zdnia22 grudnia2}l5 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej

(Dz.U. 22016 r.,poz.65). Wykonawca powinien spelnid powyhszy warunek, niezaleimie od

iloSci czgsci zam6wienia, na kt6re sklada ofertg'

Zarrawrajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
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do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnosci przy realizacji

zam6wieniawraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2,2') Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zarnawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce 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 OSWhDCZEN SKLADANYCHPRZEZWYKONAWC4 W CELU

wsTqpNEGo POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWhUCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PF.ZEZ

wyKoNAwc4 w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zarnawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyzej oceniona, do zfoheniaw

v.;4vznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych nadziefizlohenia oSwiadczerl lub

dokument6w, potwierdzajEcych brak podstaw do wykluczenia tj.: l. W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wlaSciwego
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rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne

przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji'

ilI.S) WYKAZ OSWhDCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

wyKoNAwcE w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

m.s.r) w 7AKRESTE srELNIANIA wARUNKOw uuztALU w PosrqPowANIU:

l.Zarnawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zfoheniaw

1;4yznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych nadziefizloleniaoSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia tj.: l.l.czgSci sprawozdania finansowego (rachunek

rysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami

prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zatrieszkanta, a jeheli podlega

ono badani u przezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoSci, t6v'nie? z

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

sporzqdzania sprawozdania fi nansowego, innych dokument6w okreSlaj 4cych obroty oraz

aktywa i zobowi4zania - za ostatnie trzy lataobrotowe, aieaeli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - zatenokres. Z zal4czonej cz96ci sprawozdania finansowego

powinno wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art' 52 ust' 2 ustawy zdnia29 wtzefinia

1994 r.o rachunkowosci, tj. ze sprawo zdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem

zarazemdaty podpis u - przezosobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych' i

kierownika jednostki, aiekelijednostk4 kieruje organ wieloosobov{y - przez wszystkich

czlonk6w tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane iestzaL4czenie pisemnego

uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego. w przypadku wykonawc6w

niezobowiqzanych do sporz4dzania spraw ozdania finansoweg o zamawiaiqcy' za,, inne

dokumenty" uznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zloaonqwtJrzEdzie Skarbowym ' l'2' -

dokument6w potwierd zaiqcych,Ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoscizviqzanei zptzedmiotem niniejszego

zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okreslon4 ptzezzarnawiai}cego(zawieraj4cych

potwierdze nie zaplaty vbezpieczenia). 1.3. wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie

wczeSniej niZ w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofett, aieheli okres

prowadzen ia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartoSci'

daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rueczkt6rych roboty te zostaty wykonane -
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zalqczniknr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy").Do powyZszego wykazu powinny by6

dolqczone dowody okreslaj4ce, czy wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane

naleflcie,w szczegllnoSci informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z

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

mowa, s4 referencj ebqd|inne dokumenty wystawione przezpodmiot, natzecz kt6rego roboty

budowlane byty wykonywane, a jeaeli zvzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty. 2.4. wykazu os6b,

skierowany chprzezWykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego,wraz z informacjami

na temat ich kwalifik acji zawodowych, uprawnief, do$wiadczenia i wyksztalcenia

niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicznego, atakhe zakresu wykonywanychprzez

nie czynno Sci orazinformacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 3

(,,Wykaz os6b").

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZp,Z

wyKoNAWC4 W posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

poTwIERDZENTA oKoLICZNoScr, o KToRycH MowA w ART.2s usr. I PKT 2

USTAWY PZP

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

l. JeLeliz uzasadnio nej przyczyny wykonawca nie moae zloiry(, dokument6w dotyczEcych

sytuacji finansowej lub ekonomiczneiwymaganychprzezZamawiajqcego, moZe przedstawi6

inny dokument, kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanychprzez

Zarnawraj1cego warunk6w udzialu w postqpowaniu. 2.Wykonawca mohe w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czqsci, polegad na zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,

niezalelnie od charakteru prawneg o lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych' 2' 1'

zamawiajqcy Zqdaod wykonawcy, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych

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

tych podmiot6w, 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 gospodarc zej,iekeliodrqbne przepisy wymagajQ wpisu do rejestru lub ewidencji'

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

udowodnic Zamawiaiqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbqdnymi
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zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc zobowi4zanie tych podmiot6w do

oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w napotrzeby realizacji zam6wienia.2.3.W

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

zasadach okreSlonych w art. 22austawy Pzp,bEdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w

stopniu umoZliwiaj4cym nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy

stosunek l1cz1cy wykonawcE ztymi podmiotami gwarantuj e rzeczywisty dostgp do ich

zasob6w, Zamawiajqcy 24dadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lno$ci: 2.3.1. zakres

dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w

innego podmiotu, przez Wykonawc E, przy wykonywaniu zam6wie nia, 2.3 .3 . zakres i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach

kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,zrealizuje roboty budowlane lub

ustugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotyczq.2.5. Jeheli zdolno6ci techniczne lub zawodowe

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

potwierdzaj4 spelnieniaprzezwykonawca warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4

wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zanawiajqcy Zqda, aby wykonawca w

terminie okreSlonym przezzamawiajqcego: 1) zast1pilten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami lub 2) zobowiEzal.sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zam6wienia,

je1eliwykaze zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4lub ekonomiczn}, o

kt6rych mowa w pkt 2. 3. Wykonawca zalEczy do oferty: kosztorys/y ofertowy/e (zgodnie z

przedmiarami rob6t zal1czonymiw rozdziale VI) - odpowiednio do czqSci zam6wienia, na

kt6r4le skladana jest oferta. Do kaZdego kosztorysu ofertowego naleiry zalyczy(, stronq

tytulow4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

W. 1. 1 ) Tryb u dzielenia z am 6wienia : P ruetat g nieo graniczony

IV. 1.2) Ztmawiai1cy Lqda wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu skladania

ofert, wnie56 wadium na caly okres zwi4zaniazofert4, w wysokoSci: c2956 1: 150 000,00 zl
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czQl62t 180 000,00 zl

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

Nie

NaleZy podai informacje na temat udzielania zaliczek"

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalo g6w elektronicznYch:

Nie

DopuszczasigzloZenieofertwpostacikatalog6welektronicznychlubdo|qczeniadoofert

katalo g6w elektronicznYch:

Nie

Informacje dodatkowe:

W.1.5.) Wymaga si9 zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

zloircnieoferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloaeniem oferlry

zasadniczej:

Iv.1.6)Przewidywanaliczbawykonawc6w,kt6rryzostan4zaproszenidoudzialuw

postgpowaniu

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

innowacYjne)

Liczba wYkonawc6w

Przewidywana minimal na liczba rvykonawc6w

MaksYmaln a liczb a wY ko nawc 6w

Kryteria selekcj i wYkonawc6w:

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta:
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Cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w dopuszcza sig zlohenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporu1dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest prueprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Nalery wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, rvynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elekkonicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebiegu aukcj i elektronicznej :

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

jakich wykonawcy bEdE mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pief):
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Informacje dotyczqcewykorzystywanego sprzEtu elektronicznego, rozwi4zari i specyfikacji

technicznych w zakresie polqczeri:

Wymagania doty cz4ce rej estracj i i identyfi kacj i wykonawc6w w aukcj i elektronicznej :

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie ztoirylinowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do

nastgPnego etaPu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA ocENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2\ Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena ofertowa brutto 50,00

gwarancji powYzej 36 m-cY 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedulT, o kt6rej mowa w art. 24aaust' 1 ustarvy Pzp (przetatg

nieograniczonY)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacii z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszQ spelnia6 wszystkie oferty:

przewidzian e jest zastrzezen\eprawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przeprowadzenia negocj acj i

przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj1cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilirozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeheli zamawiajqcy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzaf'

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

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych 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 elektronicma:

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

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymaganiatechniczneurz4dzefi informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko5ci

post4pieri:
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Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kJlrzy nie zloLryli nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawietanej umowy w

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

wymaganiadotyczqcezabezpieczenianale|ytegowykonaniaumowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawarteiumowy w stosunku do tresci ofertyt na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazad zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

l. zamawtaj4cy przewiduje mozliwosi dokonania zmian postanowieri umowy w stosunku do

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

przypadkach: 1.1 zmianaterminu ukoriczenia rob6t' l.l.l zmiany spowodowane warunkami

atmosferyc znymiw szczeg6lnoSci: a) klgski 2ywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegaj4ce

od okreslonych w,,sT", uniemozliwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i

sprawdzeri, dokonywanie odbior6w, !.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

projektowej warunki geologiczne np.: - wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich

dokumentacja technicma itp. - inna niz okreslona w ,,ST" wilgotnoSc gruntu' d) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie

zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; e) w razie koniecznosci

podjgcia dzialafrzmieruajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego przez
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czynniki zewnltrznq kt6rego nie mo2na bylo przewidziel z pewnosciq, szczegolnie

zagra?ajqcego bezpoSrednio Lryciui zdrowiu ludzi. f Zmiarry, w przypadku uzasadnionego

polecenia Zamavtiajqcego dokonaniazamiewtych rob6t lub ich czEilci; wyst4pienia rob6t

dodatkowych, od wykonania kt6rych uzaleinione jest wykonanie zam6wienia podstawowego -

jezeliterminy ich zleceni a, rcdzaj lub zakres, uniemoZliwiajq dotrzymanie pierwotnego terminu

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

uprawniony organ lub nakazania wstrzymania rob6t przezuprawnione organy' zptzyczynnie

wynikaj4cych z winy Wykonawcy; 1.1 .3 Zmiany bqd4ce nastgpstwem okolicznoSci leZ4cych po

stronie Zamawiajqcego, w szczeg6lno5ci: a) wstrzymanie rob6t przezZamavnaj4cego; b)

koniecznoS6 usuniEcia blgd6w lub wprowadzeniazmianw dokumentacji projektowej lub

STWiOR; 1.1.4 zmiany bEd4ce nastqpstwem dzialaniaorgan6w administracji i innych

podmiot6w o kompeten cjachzblilonych do organ6w administracjiw szczeg6lnosci

eksploatator6w infrastruktury oraz wlaScicieli grunt6w pod inwestycjg 'w szczeg6lnoSci: a)

przekroczenie zakreslonych ptzezprawo lub regulaminy, a jeSli takich regulacji nie ma -

typowych w danych okolicznosciach, termin6w wydawania przezorgany administracji lub inne

podmioty decyzii,zerwolefr,uzgodnieri itp.; b) odmowa wydania przezorgany administracji lub

inne podmioty wymaganych decyzii, zezwolef,uzgodnief zprzyczyn niezawinionychprzez

wykonawca, w tym odmowa udostgpnieniaprzezwlascicieli nieruchomosci do cel6w rcalizacir

inwestycji; 1.1.5 inne przyczyny zewngtrzne niezaleaneod Zamawiaj4cego oraz Wykonawcy

skutkujQce niemozliwosci4 prowadzeniaptaclub wykonywania innych czynnosci

przewidzianych Umow4; w przypadku wystqpienia kt6rejkolwiek z okolicznosci wymienionych

w pkt 1.1.1 - 1.1.4 CzasUkoriczenia Rob6t moZe ulec odpowiedniemu przedlvaeniu' o czas

niezbgdny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalea1ty, nie dluZej jednak niZ

o okres trwania tych okolicznosci. 1.2 zmianasposobu spelnienia swiadczenia' l '2'1 zmiany

technologiczne spowodowane w szczeg6rnosci nastgpuj4cymi okolicznosciami: a) niedostgpnos6

na rynku material6w lub urz4dzeri wskazanych w dokumentacji projektowej lub sTWioR

spowodowa nazaprzestaniem produkcji lub wycofaniemzrynku tych material6w lub urz4dzeri' b)

pojawienie sig na rynku material6w lub urz4dzefr nowszej generacji pozwalaj4cych na

zaoszczgdzenie koszt6w realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, lub umozliwiajqce uzyskanie lepszej jakosci rob6t, c) pojawienie sig nowszej

technologii wykonania zaprojektowanych rob6t porwalai4cei nazaoszczgdzenie czasu realizacji

inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak r6wnie2 koszt6w eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, d) konieczn okt zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiqzah
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technicmych/technologicznych niZ wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w

sytuacji, gdyby zastosowanieprzewidzianych ronti4zahgrozilo niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiarry technologiczne prowadzqce do: l) obni2enia kosztu

wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakoSci i funkcjonalno6ci; 2) obnizenia koszt6w

uzytkowania obiektu czy eksploatacjiurz4dzeh, przy braku zmiarry ceny koricowej; 3)

podniesienia wydajnoicivzqdzeri, podniesienia bezpieczeristwa, usprawnief w trakcie

uzytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny koricowej; zlecenie rob6t zkoniecznych do

wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego vrzqdzefi infrastruktury

technicznej, f) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki

geologiczne skutkuj4ce niemozliwoSci4 zrealizowaniaprzedmiotu umowy przy dotychczasowych

zalo1eniachtechnologicznych,g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub

STWiOR warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie zinwentaryzowanych lub blgdnie

zinwentaryzowanych obiekt6w; h) konieczno(;6 zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwiqzahtechnicznych lub materialowychze wzglgdu na zmiany

obowi4zujqcego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) koniecznofil 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 1.2.1mozliwa jest w

szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnieazmiany

lokalizacji budowanychurz4dzeh. Zamawiaj4cy przewiduje w takiej sytuacji zmiang

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie realizacji zam6wienia. Rozliczenie

rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonawczlzzaslosowaniem stawek przyjEtychdo wyceny rob6t

w ofercie wykonawcy.1.2.3 Zmiany spowodowane wprowadzeniem przezZamawiai}cego zmian

w dokumentacji projektowej, jezelitakie zmiany dokumentacji okaze sig konieczne;1.2.4

Zmiany w przypadku wyst4pienia niezamierzonego pominiEcia w przedmiarach okreSlonych

rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania caloSci zam6wienia

podstawowego, a takZe w przypadku obiektywnej koniecznoSci zmniejszenia,bqd? zwigkszenia

jednostek przedmiarotvych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieri

dodatkowych, kt6rych przedmiot wyl,raczapoza obiekt, nie jest objqty przedmiotem zam6wienia

zawartymw SIWZ). Zastrze1enie- je2eli koniecznoS6 rob6t dodatkowych wynika z bl9d6w lub

zaniedbari Wykonawcy, prace takie zostan4 wykonaneprzezWykonawca bez dodatkowego

wynagrodzenia; 1.3 Pozostale zmiany spowodowane nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a) sila

wy1szauniemo2liwiaj1cawykonanie przedmiotu umowy zgodnie zSIWZ;b) tezygnacjaptzez
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Zamawiajqcego zrealizacji czgsci przedmiotu umowy. c) kolizja z planowanymi lub r6wnolegle

prowadzonymiprzezinne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie

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

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

zaistnieje inna okolicznoSd prawna, ekonomiczna lub technicma, skutkuj4ca niemo2liwoSci4

wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie zSIWZ. f) zmiarry prowadz4ce do

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

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

szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wniez zrriany

lokalizacjibudowanychurz4dzen Wprzypadkuppkt. dzmiany mog4 dotyczy(' zakresu

wykonywanych prac, zmiandokumentacji i zmniej szeniawynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce

cenie rob6t, z kt6rych Zamawiajqcy rezygnuje. Wszystkie powyZsze postanowienia w punktach

l.l,I.Z.i 1.3 stanowi4 katalog zmiatna kt6re Zanawiajqcy moZe v,ryrazil zgodq. Nie stanowi4

jednoczeSnie zobowi4zania do wyruzeniatakiej zgody i nie rodzqZadnego toszczeniaw stosunku

do Zamawiaj4cego. 1.4 Zmianaos6b i podmiot6w. 1.4.1 Zmiarry os6b i podmiot6w zdolnych do

wykonania zam6wienia,w ptzypadkuzdatzef losowych niezaleimych od Wykonawcy' na

uzasadnione wystqpienie wykonawcy,I.4.2Zmiany osoby pelni4cej funkcje kierownikabudowy

wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezaleimej od Wykonawcy lub naLqdarie

Zamawiajqcego je2eli nie wywi4zuje sig onznalohonych obowiqzk6w,l'4'3 Zatnawiai4cy'na

pisemny wniosek wykonawcy, dopuszczazmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu

podwykonawcy przy realizaciiprzedmiotu umowy. Zmianamoze nast4pi6 wyl4cznie po

przedstawie niuprzezWykonawca oSwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacii zudzialttw

realizacjiprzedmiotu umowy oraz o braku roszczefwobec Wykonawcy z tytulu tealizacji rob6t'

Jekeli ztriana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig

wykazuj4c spelnianie warunk6w udzialu w postqpowanit,Zamawiaj4cy dopuSci zmianq pod

warunkiem, 2e nowy podwykonawca wyka:Ze spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszymni?

wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wieniaptzez dotychczasowego

podwykonawca. Forma zaplaty nalei:nosci przysluguj4cej podwykonawcom, moze ulec zmianie z

przyczynobiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym ptzez

Stronyumowy. 1. Warunkiemwprowadzeniazmianzawartei umowy jestsporz4dzenie

p o dpi s ane g o pr zez S tro ny Proto kolu zmiany umowy okre sl aj 4c e go pt zy czy ny zmiany or az

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

niniejszym paragrafie. Protok6l :.4rtiany umowy bgdzie zalqcznikiem do aneksu.2' zmiany
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umowy mog4 by6 dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art.

144 ust. I pkt2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 201 8-04-30, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w ze wzglEduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarynieogranicz ony, przetarg ograniczony, negocj acj e z ogloszeniem) :

Wskaza6 powody:

Jqzyklub jgzyki, w jakich mogq byd sporz4 dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin rwi4zaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej pm,ezparfistwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty by('przeznilczone na sfinansowanie

calo5ci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki

sluZ4ce sfinansowaniu zam6wierfi na badania naukowe lub prace rozrvojowe' kt6re

zamawiaj4 cy zamierzalprzeznaczy(.nasfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

l.Oferta wraz z zal4cznikanti musi byd podpis anaptzezWykonawc A' Zamawiaj4cy wymaga' aby

ofertg podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub

ewidencji dzialalnosci gospodarc zej. Jekeli osoba/osoby podpisuj4ca ofertq dziala na podstawie
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pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty.

Pelnomocnictwo musi zostat Aohone wrazzofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej

kopii. Do pelnomocnictwa naleiry zalqczy(, dokumenty potwierdzaj Eae, ze osoba udzielaj4ca

pelnomocnictwa byla upowaimiona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania

pelnomocnictwa (co moZna wykazat w szczeg6lnoSci przez zal4czenie odpisu z Kraj owego

Rejestru Sqdowego lub informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru

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

Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. 22017 r.poz.700,zpoin. zm.) albo zalwiadczeniao

wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4

ustawy o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej z dnia2lipca2004 r. (tj. Dz.U.22017 r.,poz.

2168).2.Zasady skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1. Wymagane

o5wiadczenia wskazane w pkt 8.3. SIWZ (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24 ust. I pkt 12 -23 i ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny by(, zloaoneprzez

kaZdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. O5wiadczeniate maj4

potwierdzad spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w

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

postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.2.2. Wykonawcy sktadajqcy ofertg wsp6ln4

zobowi1zani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniuoraz do zawarcia umowy w sprawie

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

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

Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

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

pelnomocnika musi byd podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig

wsp6lnie o udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczeri woli,

wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika mohe zostaf zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlohonej v'naz z

ofert4. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta| zlohony

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

dokument6w) zawieraj4cego ustanowienie pelnomocnika naleiry zalqcryl dokumenty

potwierdzaj qce, 2e osoba udzielaj1ca pelnomocnictwa byla upowain'iona do reprezentowania

Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co moina vtykazal w szczeg6lno$ciprzez
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zal4czenieodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego lub informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia20

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. 22017 r.poz.700,zp6zn. zm.) albo

za1wiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej

zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalno3ci gospodarczej z dnia2lipca 2004 r. (tj.

Dz.tJ.22017 r., poz.2168).2.3. Wszelka korespondencja orazrczliczenia dokonywane b9d4

wylpczniez pelnomocnikiem. 2.4.Wypelniaj4c formularz oferty, jak r6wnie?iwrc dokumenty,

powoluj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np' nazwa i adres Wykonawcy, naleLry wpisa6 dane

dotyczqceWykonawc6w 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 wykluczeniaorazspelniania, w zakresie, w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu, zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt 8'3' SIWZ (oSwiadczenie Wykonawcy o

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

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

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczeniana stronie intemetowej informacji, o kt6rej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazrsje ZamawiajEcemu oSwiadczenie (w oryginale) o

przynaleznosci lub braku przynaleimosci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w att'24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.wrazze zlokeniem oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy

kapitalowej, wykonawca powinien przedstawid, pod rygorem wykluczenia z postqpowania o

udzielenie zam6wienia, dowody, 2epowiqzania z innym wykonawc4 nie prowadz4do zakl6cenia

konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia' wymagane oswiadczenie, o kt6rym mowa

w zdaniu pierwszym powinno by6 zlokone ptzezkaZdego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig

o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rzy zlofili odrgbne oferty - zalTcznikm 4'

Wykonawca jest uprawniony zloLy|wrLzofert4 oswiadczenie (w oryginale) o braku

przynaleinosci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r' o ochronie

konkurencji i konsument6w jekeliwykonawca nie jest czlonkiem Zadnei grupy kapitalowej'

wykonawca jest zobowi4zany ztoiry|oswiadczenie o braku ptzynaleanosci do grupy kapitalowej

zgodnie z prawdq,po ustaleni u z naleLyt4 starannoS ci4, 2e nie zachod zq, w iego przypadku

powiqzania tworz4ce grupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r' o ochronie

konkurencji i konsument6w oraz ze swiadomosci4, 2e skladanie nieprawdziwych oswiadczeri

sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicmego podlega odpowiedzialnosci karnej' w takim

przypadku, wykonawc amokenie skladad oswiadczenia o braku ptzynale2nosci do tej samej
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grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 11 ustawy

Pzp,tj. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamaviaj4cego

informacji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie bgdzie r6wnieZ w takiej sytuacji wzywal

Wykonawcy do uzupelnienia oSwiadczenia o braku przynaleimoSci do tej samej grupy

kapitalowej . 5. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawca z postgpowania, o lle zajdq wobec tego

Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust.l pkt 12 -23 oraz ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy

Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloheniaoSwiadczeri lub dokument6w

potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt 9.1. SIWZ (Zamawiajqcv wezwie

Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajv,ryhej oceniona, do Aoheniaw wyznaczonym, nie

kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefizloheniaoSwiadczeri lub dokument6w kt6re

potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia), je1eli:1) Wykonawca wska'ze dostgpnoSd oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych

mowa w pkt 9.1. SIWZ w formie elektronicznej pod okre5lonymi adresami internetowymi

og6lnodostgpnych i bezplatny chbazdanych, w szczeg6lnoSci rejestr6w publicznych w

rozumieniu ustawy zdnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacjidzialalnosci podmiot6w

rcalirujqcychzadaniapubliczne (ti.Dz.lJ.22017 r. poz.570). W takim przypadku Zarnawiaj4cy

pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przezWykonawca oSwiadczenia lub

dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu

Rejestru przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997

r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. 22017 r. poz.700) oraz wydruk6w z centralnej

Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospo darczej zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy o swobodzie

dzialalnoSci gospodarc zei z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r', poz' 2168)' 2) Wykonawca

wska2e oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 9'1' SIWZ, kt6re znajdujq sig w

posiadaniu Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci o6wiadczenia lub dokumenty przechowywaneprzez

zamawiajqcego zgodni e z art.97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiajqcv w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,

korzysta z posiadanych oswiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7. Jezeli Wykonawca

ma siedzibg lub miejsce zarieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt g.r.6. slwz (odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospod arczei, ieaeli odrqbne przepisy wymagaj4 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 upadlos ci.7 .L Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7', powinny

23 226
2018-04-13, 1l:40



https: / lbzp.uzp.gov.pU ZP 4}0PodgladOpublikowanego.aspx?id:aa3...

by6 wystawione nie wcze6niej niZ 6 miesigcy Wzed uplywem terminu skladania ofert.7.2. Jeaeli

w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg 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 zawierajEcym odpowiednio oSwiadczenie 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 samorzEdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze

wzglgdu na siedzibg lub miejsce zanieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Zapisy pkt 7.1. stosuje sig.

Czg(t(.

nr:

Budowa drogi rowerowej wzdtu|ul. Pulawskiej na odc. od ul. Zolny do
I Nazwa:

granicy miasta- strona wschodnia;

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloft dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane zczgsd l - Budowa drogi rowerowej wzdbtzul. Pulawskiej na odc. od ul. Zolny do

granicy miasta- strona wschodnia; Wykonanie rob6t budowlanychorazprac projektowych

rwiqzanychz budow4 drogi dla rower6w orazprzebudowy chodnik6w wzdlu? ul. Pulawskiej na

odc. od ul. Zolny do granicy miasta po stronie wschodniej na podstawie przekazarrego przez

Zarnawiajqcego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i w oparciu o przekazane przez

Zamawiaj 4ce go waz ne zglo szenie budowl ane.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieft(CPv) : 45233 | 62-2, 45233222-1, 45233221 -4

3) WartoS6 czgsci zam6wienia(ieieli zamawiai1cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiacach:
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haps:l lbzp.uzp.gov.pU ZP 4}}PodgladOpublikowanego.aspx?id:aa3...

okres w dniach:

data rozpoczgaia:

data zakofrczenia: 201 8- I 0-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

CzgS(, Budowa drogi rowerowej wzdLutlul. Pulawskiej na odc. od ul. Zolny do
2 Nazwa:

nr: granicy miasta- strona zachodnia.

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalves, rodzaj i iloft dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreflenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlanezczgl( 2 - - Budowa drogi rowerowej wzdbtzul. Pulawskiej na odc. od ul. Zolny do

granicy miasta- strona zachodnia. Wykonanie rob6t budowlanych orazprac projektowych

zwi4zarrychz budow4 drogi dla rower6w orazprzebudowy chodnik6w wzdlu2ul. Pulawskiej na

odc. od d. Zolny do granicy miasta po stronie zachodniej na podstawie przekazanego przez

Zanawiaj4cego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i w oparciu o przekazane przez

Zamaw iaj qc e go wa?ne zglo szenie budowl ane.

2) Ws p6lny Slownik Zam 6wier[(C PV) : 4 5233 | 62-2, 4 523 3222- I, 4 523 3221 - 4

3) WartoS6 czgsci zam6wienia(ieteli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia;

Kryterium Znaczenie

:ena ofertowv brutto 50,00

gwarancja powZej 36 m-cy 10,00
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Krvterium Znaczeni<

;ena ofertowy brutto 50,00

gwarancja powZej 36 m-cy 10,00

data zakohczenia: 201 8- 1 0-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https: / lbry.uzp.gov.pU ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:aa3...
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