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Ogloszenie rr 5453 57 -N-20 I 8 z dnia 2018-04-1 6 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6g Miejskich: Roboty zwi4zanez budow4 sygnalizacji

Swietlnej na skrzyZowaniu: 1.u1. Koszykowej - ul. Raszyrflskiej. 2.a1. Wilanowska - ul. Dominikarflska.

OGI.OSZENIE O ZAM6WIENIU. Robotv budowiane

Zamieszczanie oglosz eniaz Zamieszczanie obowi4zkowe

O gloszenie dotyczy: Zam6w ienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Naava projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiega6 sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykona\trcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich rvyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re b9d4 realizowaly

Tam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

$alezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wigcej kategorii.

o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230Yo, os6b zatrudnionych przezzal<\ady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

l!.

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

i:, Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli

I przeprowadzenie postgpowania

' Nie

. Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

, postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie
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Je1elitak,naleLy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postqpowanie orazpodae

i .. adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikac yjne orazosoby do kontakt 6w wtazz danymi do i'

kontakt6w:

",' postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawirj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafistw

czlonkowskichUniiEuropejskiej_maj4cezastosowaniekrajoweprawozam6wief,publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stotreczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny , ul. ul. Chmielna 120 , 00801 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo Polska, tel' 22 5f

89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks228909 2lL

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

Adres profilu nabywcY:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskad dostgp do narzgdzi rurz4dzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (iei,eti dotvczv): 
:,:

podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj1cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostqpowania'

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiajEcych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, cry i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, c4 zam6wienie bgdzie udzielane przezkazdego zzamawrajEcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostatych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA 
,,,:

Nieograniczony,pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyska6 pod i:!

adresem (URL)

Tak

http ://www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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tiliL l:.,

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacii moitn uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesyla6:

Elektronicznie

'r !:' Nie

adres

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

inny spos6b:

Nie

lnny spos6b:

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

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

zarzEdDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-80I warszawa, Kancelaria

'' j'

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurz1dzerfi lub format6w plik6q kt6re

nie s4 og6lnie dostgPne

Nie

Nieograniczony, petny, bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzgdzimolnauzyskai pod adresem.

(uRL)

II.l) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Roboty zwi4zane z budow4 sygnalizacji
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Swietlnej naslcrzy2owaniu: 1.u1. Koszykowej - ul. Raszyriskiej. 2.a1. Wilanowska - ul. Dominikariska.

Numer referencyj n y : DP Zl 5 4,iPN/5 3/ 1 8

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

)-' 'U.2; Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

.., II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgici:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czqSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moLe zosta(, udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

.)

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okrefleniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Roboty

zwi4zanez budow4 sygnalizacji Swietlnej nasl<rzyhowaniu: l. ul. Koszykowej - ul. Raszyfskiej. 2. al.

Wilanowska - u|. Dominikafska. Opis czgsci zam6wienia: Czg(;61 Roboty zwiqzane z budow4

sygnalizacji Swietlnej na sl<rzy2owaniu ul. Koszykowej - ul. Raszyriskiej C2956 2 Roboty zwiqzane z 
,

budow4 sygnalizacji Swietlnej na skrzyilowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikariska WartoS6 szacunkowa

zam6wieniaprzekracza r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani2 r6wnowartoS6 kwoty 5

548 000 EURO .,i

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233294-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233290-8

+s233220-7

+5233221-4
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II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

Warto66 bez VAT:

Waluta:

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

mal<symalna wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowei lub dynamicznego systemu

zakup6w)

lI.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.67ust. 1pkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre$lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art.134 ust. 6 pkt 3 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: 100

lub

data rozpo czgciaz lub zakoftczenia:

Okres w miesi4cach Ckres w dniach Dataroryoczgcia Data zakohczenia

100

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM'

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m.1) WARUNKI ADZIA\'U W POSTEPOWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno6ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych PrzePis6w

OkreSlenie warunk6w:

l, 
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

' Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spetniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej d:
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l.Wykonawca uzyskal Sredni prrych6dza ostatnie 3lata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku r

strat" porycja,,przych6d netto ze sprzedairy produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto z€

sprzedahy i zr6wnane z nimi") w wysokosci nie mniej szej ni2: czg56I:500 000,00 zl (slownie: pig6set

tysigcy zlotych); czg(i6II: I 000 000,00 zl (slownie:jeden milion z\otych);2.Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnofici zwi4zanej z

przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjnq co najmniej: cz936l:250 000 zl (slownie:

dwieScie pig6dziesi4t tysigcy zlotych); czgS6 II: 500 000,00 zl (slownie: pig6set tysigcy zlotych)

Informacje dodatkowe I

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa r!'

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6tzy spelniaj4 .i

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej tj.:

l.Wykonawca nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a

jeLeliokres prow adzeniadzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal co najmniej 3 zam6wieniq

w terenie miejskim o populacji nie mniejszejni2l00 tysigcy mieszkaric6w o warto6ci\qcznejnie

mniej ni1 540 000,00 zl brutto na remont lub budowg sygnahzacji na sl<rzyiowaniach lub przejSciach

dla pieszych, w tym je dno znich na lcwotg nie mniej ni? 200 000,00 zlbrutto, oraz I zam6wieni

terenie miejskim o populacji nie mniejszej ni2l00 tysigcy mieszkaric6w o wartoSci nie mniejszej ni2 ,

100 000,00 zlbrutto na budowg lub remont zatoki autobusowej lub nawierzchni chodnik6w lub

nawierzchni bitumicznej. Powyzszy warunek obowi4zuje niezale2nie od ilo6ci czglci na kt6re sklada

ofertg Wykonawca. 2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami i

zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie

zostanqim powierzone, w szczeg6lno6ci okre6lonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 t. Prawo

budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz.I332),zgodnie zponi2szymwykazem: cz936I Lp. Stanowisko -

Wymagana liczbaos6b - Okres posiadania uprawnief - DoSwiadc zenie zawodowe (liczb alatpracy ni

danym stanowisku) - podstawa dysponowania. 1. Kierownik rob6t elektry cznych* - 1 osoba '2lata -

2lata-podstawadysponowania.2. Kierownikrob6tdrogowych**- 1 osoba -2lata--2lata -podstarva

dysponowania. 3. Kierownik rob6t sanitarnych***- 1 osoba - 2lata - 2lata - podstawa dysponowania.

3.Brygadzista*x.**- I osoba - 2lata-2lata- podstawa dysponowania. (umowa o pracg). 4. Monter

elektryk****- 5 os6b - 2lata-2lata- podstawa dysponowania(umowa o praca). 5. Kadra ,.,

pracowniczazprzygotowaniem zawodowym w zakresie prac drogowych zwi1zanychzwymian4

nawierzchniichodnik6w-5os6b-niedotyczy-2lata-podstawadysponowania(umowaopraca)..,

6.Kadrapracowniczazprzygotowaniemwzakresiepracsanitamych-4osoby-niedotyczy-2lata-

podstawa dysponowania (umowa o pracg) * Kierownik robot elektrycznych powinien posiada6 .:,!;l

uprawnienia budowlanp do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresip
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sieci, instalacji i urz4dzef elektry cznychi elektroenergetycznych ** Kierownik rob6t drogowych \:

powinien posiada6 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci
i:' i'

drogowej. *** Kierownik rob6t sanitamych powinien posiada6 uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji itrzqdzeh cieplnych,

wenty1acyjnych,gazowych,wodociQgowychikana|izacyjnych.***1.Brygadzistaposiadaj4cy:1.

Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjqna stanowisku dozoru

,: . : urzqdzefr,instalacji i sieci glektroenergetycznycho napigciu niewyhszymnizlkV (lub: o napigciu

znamionowym powy2ej I kV), 2. Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig 
:

eksploatacj4 na stanowisku eksplo atacjiurz1dzef, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu

nie wy[szymni2 lkV( lub o napigciu znamionowym powy2ej lkV); ***** Monter elektryk ,.

posiadajqcy Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjqna stanowisku

eksploatacj iurzqdzeh,instalacji i sieci elektroener getycznych o napigciu nie wyilszym niz lkV(lub o

napigciu znamionowym powyzej lkV) czg66II Lp. Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres

posiadania uprawniefr - Doswiadc zenie zawodowe (liczb a lat pracy na danym stanowisku) - podstawa

dysponowania. 1. Kierownik rob6t elektrycznych* - I osoba - 2lata - 2lata - podstawa dysponowania'

2. Kierownik rob6t drogowych**- I osoba - 2lata - 2lata - podstawa dysponowania. 3 '

Brygadzista***- 1 osoba - 2lata - 2lata - podstawa dysponowania. (umowa o praca). 4. Monter 
.,

elektryk****- 5 os6b - Zlata-2lata- podstawa dysponowania(umowa o praca). 5. Kadra

pracownicz azprzygotowaniem zawodowym w zakresie prac drogowych zwrqzanychzwymian4

nawierzchni i chodnik6w - 5 os6b - nie dotyczy - 2lata- podstawa dysponowania (umowa o praca). *

Kierownik rob6t elektry cznychpowinien posiada6 uprawnienia budowlane do kierowania robotami ,.,

budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurz4dzefi elektrycznych i ; .,1

elektroener getycznych** Kierownik rob6t drogowych powinien posiada6 uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci drogowej. *** Brygadzista posiadaj4cy: I'

Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjqna stanowisku dozoru

urzqdzen,instalacji i sieci elektroenergetycznycho napigciu niewyhszymni2lkV (lub: o napigciu

znamionowympowy2ej1kV),2.Swiadectwokwalifikacyjneuprawniaj4cedozajmowaniasi9

eksploatacj4 na stanowisku eksplo atacjiurzqdzef, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu

niewyLszymni1 lkv( lub o napigciu znamionowym powyzej lkv); ***'* Monter elektryk posiadaj4cy

Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjlna stanowisku eksploatacji,

urzqdzeh,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu nie wy2szymni?lkVQub o napigciu

znamionowym powy2ej lkV) Kierownicy rob6t powinni posiadad odpowiednie uprawnienia

budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 ,07 .1994 r. Prawo budowlane (t j. DzU ' 2017

7t2.4
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poz.1332)oraz RozporzqdzeniaMinistra Transportu i Budownic&vaz dnia 11 wrzeSnia 2014r'w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 po2.1278) lub !,::

odpowiadajQce im inne wa2ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej obowiqzuj4cych

przepis6w oraz aktualne zaswiad czenie o wpisie na listg czlonk6w wla6ciwej izby bamorz4du

zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15.12.2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w,

in2ynierow budownictw a orazurbanist6w - (ti.Dz.rJ. 22016 poz. 1725). osobami (Kandydatami) na

," stanowiska wymienione powy2ej mogq by6 r6wnie 2, zgodnie z att' l2a ustawy Prawo budowlane'

osoby, kt6rych odpowiednie kwalifik acje zostaly uznane na zasadach okreSlonych w przepisach

odrgbnych, w szczeg6lnosci w przepisach ustawy z dnia22 grudnia}}l5 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabylych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz'

65).

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

udzialu w postgpowaniu imion i naarisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy realizacii zam6wienia 
,-

wrazzinformacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rlr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

II1.Z.Z\ Zamawiaj4cy przewiduje wykluczeniewykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24 nst.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)

:,i,

rrl.3) WvKAZ OSWTAu C ZEN SKT,ADANYC H PrtZr,Z WYKONAWCE W C ELU

ryST4PNEGo PoTWIERDZENTA,ZENIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPET,NIA

WARUNKI tJDZtAt rJ w posT4PowANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie
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III.4) WYKAZ OsWr^q,DczEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZ3.Z

WYKONAWCq W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
;,:

i

p9TryIERDZENIA OKOLICZN9SCL O KTIRYCH MOWA w ART.2s UST' 1 PKT 3

USTAWY PZPZ

Zamawiaiqcy wezwie WykonawcA, kt6rego oferta zostahanajwyhej oceniona, do zloheniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zLo2enia oSwiadczefr lub

dokument6w, potwierdzaj?cych brak 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 informacj i o dziatalnosci gospod arczej, jekeliodrqbne przepisy wymagajq wpisu

' 
do rejestru lub ewidencji.

[r.s) wyKAZ oSwrADczEN LUB DoKUMENTOw SKT.ADANYCH PRLEZ wYKoNAwcq

w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENIA

oKoLICZNOscI, o KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZTALU W POST4POWANIU:

LZamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyLej oceniona' do zNoheniaw 
'i,

wznaczonym,niekr6tszymni25dni,terminieaktua1nychnadziehz|o2eniao5wiadczeri1ub
, dokument6w, kt6re potryierdzajqokolicznoSci spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu otaz

braku podstaw do wykluczenia tj.: 1.1. w celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym rrowo w s,'

sekcji III. 1.2 pkt 1 - czgsci splawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

sporz4dzenle sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6r'rm wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, a jetelipodlega ono badaniu przezbieglego rewidenta zgodnie zprzepisami

o rachunkowoSci, r6wniez z opini4 o czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanychdo sporz4dzania sprawozdaniafinansowego, innych dokumentow okreSlaj4cych

obroty oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie trzy lataobrotowe, a jeleh okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - zatenokres. Z zaLilczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno r;

wynika6, Le sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzelnia 1994 r. o

rachunkowo6ci, d. Le sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu ,i

przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jezeli ,iri

jednostk4 kieruje orgaq wieloosobory-przezwszystkich czlonkow tego organu. W przypadku

odmowy podpisu wymagane jestzalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finansowe go. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4 zany ch do sp orz4dzania spraw ozdania

finansoweg o ZamawiajEcy, za,, inne dokumenty" uznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2onqw 
:

rJrzgdzie Skarbowym . 1.2.W celu potwierdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji Ill' t.2

pkt 2- dokument6w potwierdzaj4cych,2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci : .

9t24
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cywilnej w zakaesie prowadzon ej dzialalnolci rwrqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na

. sumg gwarancyjn4 okreslonqprzezZamawiajqcego (zawieraj4cychpotwierdzenie zaplaty 
r :

tbezpreczenia). 1.3. w celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w sekcji III' 1'3 pkt I

- wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem

terminu skladania ofert, a jeLeli okres prowa&enia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie' wraz z

podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych roboty te

iri,,., zostaiywykonane - zalqcznlknr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy")' Do powyzszego wykazu powinny

byt, dolqczone dowody okreSlaj4ce , czy wymienione w wykazie roboty zosta\y wykonane nale2ycie' w

szczeg6lnoSci informacje o tym czy roboty zostaNy wykonane zgodnie zprzepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukohc zone,przy czymdowodami, o ktorych mowa' s4 referencj eb4dL i

inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, rarzeczkt6rego roboty budowlane byty wykonywane i

jeLeliz uzasadnio nej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokumentow - inne dokumenty. 1.4. w celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w

sekcji IIL l.3 pkt 2 -wyka4tos6b, skierowanych przezWykonawca do reahzacji zam6wienia \-j

public znego,wrazzinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczeniai

wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicznego, atakile zakregu wykonywanych

' przeznie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 3 
,

(,,Wykazos6b")dla czgsci 1,2. 1.5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie

art. Z4ust. 5 pkt 1 ustawy pzp- odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o ,.i,

dzialalno6ci gospodarc zej, je2etiodrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji'

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERT6W SELEKCJI:

IIr.6) WYKAZ OSWIADCTFII LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZ,ET' WYKONAWCE

w posTEpowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLTCZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

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

JeLelizuzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo2e zNoIyt dokument6w dotycz4cych sytuacji 
,,_;,

finansowej lub ekonomicznejwymaganychprzezZamawialqcego, mo2e przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spetrnianie opisanych przezZamawiaj4cego warunk6w

udziahr w postgpowaniu. 2.Wykonawca moze w celu potwie rdzeniaspelniania warunkow udziatu w

postgpowaniu, w stosownych sytua cjach orazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czgsci,polega6 na zdolno6ciach technicznychlub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawnego\4czqcych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.1.Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w) oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyLej,powinien przedlozyt w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na
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potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi qzany zloLry| wykonawca, jak r6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialuw postqpowaniu, kt6re 
ij,

wykonawca wykazuje z powotaniem sig na zasoby tego podmiottt.2'2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiaiqcemu, 2erealizul4c

zam6wieni e, bgdziedysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci

przedstawiaj4c zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych''

- zasob6w na potrzeby realizacjizam6wieni a. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powyzej przedstawia "'

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyhej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegajqg

na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w nazasadach okre6lonych w art. 22atstawy Pzp,

bgdzie dysponowal niezbgdny,mi zasobami w stopniu umozliwiajQcym nale|ytewykonanie

zam6wienia publiczne go erazoceny, czy stosunekNqczqcy wykonawca ztymi podmiotami gwarantuje

rueczywtstydostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy Lqdadokument6w okre6laj4cych w szczeg6lnoSci:

z.3.l.zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2'3'2' spos6b wykorzystania

zasob6w innego podmiotu, przezwykonawc g,PtzY wykonywaniu zam6wienia,2'3'3' zakres i okres '

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wieni a,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6reqO

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotyczQcych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doSwia dczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych

wskazane zdolnoSci dotyczq2.5. Jetelizdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2,nie potwierdzaj4 spelnieniaprzez wykonawca

warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiaj4cy 2qda,aby wytonawca w terminie okreSlonym przezzamawiajqcego: 1) zast4pil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zaN, sig do osobistego wykonania 
iJ

odpowiedniej czgsci zam6wienia, jeaeliwyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq i.

finansow4lubekonomiczn4,okt6rychmowawpkt2'3.Wykonawcaza|qczydooferty;kosztorysy

ofertow ew zale1no6ci na ktor4 wykonawca sklada czgSl(zgodnie zprzedmiarami rob6tzalqczonymi,,

w rczdzialevl SIWZ). Do ka2dego kosztorysu ofertowego nale|y zalqczy! stronq t)rtulow4'

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPIS ',''

N.1.1) Tryb udzielenia zam6widnia: Przetatgnieograniczony :

IV.1.2) Zamtwiai4cy Lqd'z wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium I

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4zany,przeduptywem terminu skladania ofert,

i
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wnieS6 wadium na caly okres rwiqzaniaofertE, w wysokosci: czqS6 I: 26 000,00 zl (slownie:

dwadziescia sze66 tysigcy zlotych); czgl6II:54 000,00 zl (slownie: pig6dziesiqt cztery tysi4ce

zfotych);
:::

IV.1.3) Przewiduje sig udzieleniezaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

,,i r ! Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek"

IV.1.4) Wymaga sig zlo'enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznYch :

Nie

Dopvszczasig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznychlub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznYch:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig z\o2enie oferty wariantowej

Nie

ZloLenieoferty wariantowej doplszczasig tylko z jednoczesnymz\oheniem oferty zasadntczej"

Nie

IV.l.6) przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rry zostan4 zaproszeni do udzialu w postqpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacie z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczba wYkonawc6w

Kryteria selekcj i wYkonawc6w:

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

Umowa ramowa bgdzie zawafta;

czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

:
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P r zew idziana maksym alna liczb a ucze stnik6w umowy ramowej l

' ,:, 1.,

Informacje dodatkowe:

Zam6w ienie ob ej muj e ustanowi eni e dynami c zne go sy stemu z akup 6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bqdqzamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego sYstemu zakuP6w:
,;.

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie

katalo g6w elektronicznYch:

Przewiduje sig pobrani e ze zNo2onych katalog6w elektroni cznych informacji potrzebnych do

sponqdzenia ofert w ramach umowy ramowejidynamicznego systemu zakupow:

W.l.S) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony' przetarg

ograniczony, negociacje z ogloszeniem) Nre

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

Nate2y wskazac elementy, kt6rych wartoSci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczeniaco do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz'

jaki bgdzie termin ich udostqpnienia:

Informacj e doty czqceprzebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewi"dziany spos6b postqpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki' na jakich

wykonawcybEdqmoglilicytowa6(minimalnewysokoScipost4piefr):

Informacje dotyczqcewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi}zafi i specyfikacji technicznycir

w zakesie Pol4czeh:
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Wymagani a dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
l

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zNo2ylinowych post4pieri, zostan4zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2\ Kryteria

Kryteria Lnaczenie

1. cena brutto 60,00

. gwarancja na wYkonane robotY +0,00

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

nieograniczonY)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

przewidziane jestzastrze1enie prawado udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

Przewidziany jest podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbq etap6w):

lnformacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagah zamawrajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
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rozwiqzania stanowiQce podstawg do skladania ofert, jehehzamawiai}cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ogfaniczenialiczby rozv"i?zaf:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

r t, i'';

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszQ odpowiadad

wszystkie ofertY:

Podziatnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podle gaj4cychnegocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie prowadzonahcytacjaelektroniczna:

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

wymagani a dotyczFcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej,,w tym

wymaganiatechniczneurzqdzehinformatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysoko6ci

postEpiefi:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zlo2ylinowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id =521473t9-c6eb-4cc3-8aed-ab3b79527t11
15t24



16.04.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id =521473f9-c6eb4cc3-8aed-ab3b79527111

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do treSci zawieranei umowy w sprawie

zam6wienia public zlego,albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

wymagani a dotyczqce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowierfi zawartej umowy w stosunku do tresci pferty' na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zaktes, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

l.zamawiajqcy przewiduje mozliwosc dokonaniazmianpostanowieri umowy w stosunku do tresci oferty'

na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy, w poni2ej opisanym zakresie i przypadkach:

l.lzmianaterminu ukofczenia rob6t. l.l.I zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w

szczeg6lnosci: a)ktgski zywiolowe, b)warunki atmosferyczne odbie gaiqce od okreslonych w "ST"'

uniemozliwiaj4ce prowadzenie rob6t budowranych, prowadzenie rob6t i sprawdzeri, 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 projektowej warunki geologiczne np': - lt

wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja technicznaitp' - inna ni2

okreslona w ,,ST" wilgotnos6 gruntu. d)odmienne od przyjgtych w dokumentacji projeklowej warunki

terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w;

e)w razie koniecznoSci podjgcia dzialahzmierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdaruenia losowego

wywolaneg o pfzezczynniki zewnqtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidzie(' z pewnoSciq, szczeg'lnie

zagraLajqcego bezpoSrednio zy1iui zdrowiu ludzi. f)Zmiany,w przypadku uzasadnionego polecenia

zamawiajqcego dokon aniazamiennych rob6t lub ich czgsci; wyst4pienia rob6t dodatkowych, od

wykonania ktorych uzaleznione jest wyko nanie zam6wienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia,

rodzajlub zakres, uniemozliwiaj4 dotrzymanie pierwotnego terminu umownego ' g)zmiany bgd4ce

nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania pfzezuprawniony organ lub nakazania wstrzymania '!.

rob6tprzezuprawnione organy, zprzyczynniewynikaj4cych zwiny wykonawcy; 1'1'3 Zmiany bgd4ce

nastgpstwem okolicznoSci lezqcych po stronie Zamawtaiqcego, w szczeg6lnoSci: a)wstrzymanie rob6t

przezZamawiajqcego; b)koniecznoSd usunigcia blgd6w lub wprowadzeniazmianw dokumentacji

projektowej lub specyfikaqji technicznej wykonania i odbioru rob6t; 1.1.4 zmiarry bqd4ce nastqpstwem

dzialaniaorgan6w administracji i innych podmiot6w o kompetencjachzbli2onych do organ6w
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administracj iw szczeg6lnosci eksploatator6w infrastruktury oraz wla6cicieli grunt6w pod inwestycjg, w

szazeg6lnosci: a)przekr oczeniezakreslony chprzezprawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie m1-,,

typowych w danych okolicznosciach, termin6w wydawania przezorgany administracji lub inne podmioty

decyzji, zezwoleh,uzgodniefr itp.; b)odmowa wydaniaprzezorgany administracji lub inne podmioty

wymagany chdecyzji,zezvvoleh,uzgodnieri zptzyczynniezawinionychprzez wykonawcg' w tYm

odmowa udostgpnie niaprzezwlascicieli nieruchomosci do cel6w realizacii inwestycji; 1' 1'5 inne

,.; prTyczyny zev,rngtrzne niezaleine od zamawtajqcego otazwykonawcy skutkuj4ce niemozliwosci4

prowadzen iapraclub wykonywania innych czynnoSci ptzewidzianych Umow4; W przypadku

wyst4pienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1'l'1 - l'l'4 Czas Ukoriczenia Rob6t 
r.'

moze ulec odpowiedniemu.przedtu:2eniu ) o czasniezbgdny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotr':'.

wspos6bna|e2yty,niedlu2ejjednakniZookrestrwaniatychokolicznoSci.I.2Zmianasposobu

spelnienia swiadczeni a.1.2.1zmianytechnologiczne spowodowane w szczeg6lnoSci nastgpuj4cymi

okolicznoSciami: a)niedostgpnosd na rynku material6w lub urz4dzefr wskazanych w dokumentacji

projektowejlubspecyfikagjitechnicznejwykonaniaiodbiorurob6tspowodowanazaprzestaniem

produkcji rub wycofan iemzrynku tych material6w htburzqdzefr, b)pojawienie sig na lynku material6w

btb urzqdzen nowszej generacji porvtarajqcych na zaoszczgdzenie koszt6w realizacji przedmiotu umowy

lubkoszt6weksploatacjiwykonanegoprzedmiotuumowy,lubumo2liwiaj4ceuzyskaniglepszejrukos"ii..,

rob6t,c)pojawieniesignowszejtechnologiiwykonaniazaptojektowanychrob6tpozvvalajqcejna

zaoszczgdzenie czasu realizaciiinwestycji lub koszt6w wykonywanych prac' jak r6wnie2 koszt6w

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d)koniecznos6 zrealizowania projektu przy zastosowaniu

innych rozwr'zahtechnicznych/technologicznych ni2 wskazane w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji' gdyby zastosowanieptzewidzianych

rorwtqzaftgroziloniewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy' e)zmiany i

technorogiczne prowad zqce do: r) obni'enia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakosci t 
,, ,

funkcjonalnosci; 2) obni2enia koszt6w uzytkowania obiektu czy eksploatacjiutzqdzefi,przy braku

zmianyceny kofrcowej; 3) podniesienia wydajno *citxz*dzefi, podniesienia bezpieczefrstwa, usprawnief

w trakcie uzytkowania obiektu; przy braku zmiany ceny kofrcowej; zlecenie robot z konieczrych do

wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urzqdzehinfrastruktury technicznej'

flodmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot warunki geologiczne skutkuj4ce niemo2liwosci4 zrealizowaniaprzedmiotu umowy przy i

dotychczasowych zalokeniachtechnologic znych,g)odmienne od przyjqtych w dokumentacji projektowej

lub specyfikacji techn icznejwykonania i odbioru rob6t warunki terenowe,w szczeg6lnoSci istnienie

zinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h)koniecznoil zrea|izowania

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roztti4zaftechnicznych lub materialowychzewzgrgdu na

httos://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id =52147319-c6eb4cc3-8aed-ab3b79527t1',!
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zmiany obowi4zujqcego prawa, lub okolicanosci gospodarczych, i)koniecznos. usunigcia sp'ecznosci w

dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia sprzecznos ciprzypomocy wykladni, w szczeg6lnosii

gdy sprzecnre zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszeris tvra' I22W przSrpadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z

okolicznosci wymienionych w pkt.1.2.1 mo2liwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania,

material6w i technologii rob6t, jak r6wnie 2 zmiany rokalizacji budowanychvz4dzeir. zamawiajqcy 'r

przewiduje w takiej sytuacji zmiangwynagrodzenia odpowiednio do zmianzaistnia\ych w trakcie
,!il'

-- s-- ^^+^A^ ^^"^,Lnnqu n StaWek
.j., reahzaciizam6wieni a.F(ozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonawczqzzastosowanlel

przyjgtych do wyceny rob6t w ofercie wykonawcy.I.2.3 Zmiany spowodowane wprowadzeniemprzez *

zamawiajqcego zmian w dokumentacji projektowej, ie*elitakie zmiany dokumentacji okaze sig 
'-1'

konieczne; |.2,4 Zmianyw przypadku wystQpienia niezamierzonego pominigcia w przedmiarach '.,1

okresronych robot i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania calosci zam6wienia

podstawowego, a tak2e w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejsz enia,bqdLzwigkszenia jednostek

przedmiarolvychizakresurob6tzam6wieniapodstawowego(niedotyczyzam6wiefrdodatkowych,
, 

ktorych przedmiot wyysaczapoza obiekt, nie jest objEty przedmiotem zam6wieniazawartym w SIWZ)'. 
j':''

zastrze2enie_ jekerikoniecznos6 rob6t dodatkowych wynika z brgd6w lub zaniedbafi wykonawry' pru*,.

takiezostan4wykonaneprzezWykonawcabezdodatkowegowynagrodzenia;l.3Pozostalezmiany.::

spowodowane nastgpuj4cymi okolicznosciami: a)sila wy2szauniemo2liwiaj4cawykonanie Przedmiotu 
,,

umowyzgodniezSlWZ;b)rezygnacjaprzezZamawiajqcegozrea|tzacjiczgsciprzedmiotuumowy.

c)kolizja z planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymiprzezinne podmioty inwestycjami' w takim r:i;

przypadku zmianyw umowie zostanE ograniczone do zmian koniecznych powodujqcych uniknigcie lub

usunigcie kolizji. d)zmiany uzasadnione okolicznosciami o kt6rych mowa w art' 3571 Kodeksu

cywilnego.e)gdyzaistniejeinnaokolicmollprawna,ekonomicznalubtechniczna,skutkuj4ca

niemozliwosci4 wykonania lub nale2ytegowykonania umowy zgodnie zslwz' f) zmiany prowadz4ce dcr

likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; 1'3 ' 1 W przypadku

wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczrosci wymienionych w pkt l'3 , mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana

sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wniez zmiany lokalizacji budowanych 
r:ir.

urzEdzeir.w przypadku ppkt. d zmiaty mog4 dotyczyl zakresu wykonywanych prac' zmian

dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajqce cenie rob6t, z kt6rych zamawraiqcy

rezygnuje. wszystkie powyzsze postanowienia w punktach l.l,l'2' i l'3 stanowi4 katalog zmianna kt6re

zamawiqqcy mo1ewyrazi| zgodg.Nie stanowi4 jednoczesnie zobowiuzania do wyrazenia takiej zgody.{,

nie rodz4 zadnego roszczeniaw stosunku do ZamawiajQcego. 1.4 Zmiana os6b i podmiot6w' 1'4'1

Zmianyos6b i podmiot6w zdolnych do wykonaniazam6wienia, w przypadku zdatzehlosowych '1i:,

niezaleLnych od wykonawcy, na uzasadnione wyst4pienie wykonawcy, I/'ZZmiany osoby pelni4cej

funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezaleLnej od wykonawcy lub na
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2qdanieZamawiaj4cegojezeliniewywi4zujesigonzna]{oaonychobowiqzk6w,I.4.3Zamawiajqcy,na

pisemny wniosek wykonawc y, dopuszczazmiangpodwykonawcy lub rezygnacje zudzialu "..r

podwykonawcyprTyrca|izacjiprzedmiotuumowy.ZmianamozenastQpidwy|4czniepoprzedstawieniu

i : pfzezwykonawca o*wiadczenia podwykonawcy o jego tezygnacji zudziatsw realizacji przedmiotu oi;

umowy orazobraku roszczeitwobec wykonawc y ztyrrurearizacjirob6t. leLelizmianadotyczy 
\'

podmiotu trzeciego,nazasobach kt6rego wykonawca opieral sig wykazuj4c spelnianie warunk6w udziaiu

if w postgpow aniu,zamawiajqcydopusci zmianEpod warunk iem' 2enowy podwykonawca wykaze

spelnianie warunk6w w zakresie 4ie mniejszy mniLwskazane na etapie postgpowania o udzielenie

zam6wieni aprzezdotychczasowego podwykonawca' Forma zaplaty naleznosci przyslugujqcej

podwykonawcom, mo2e ulec zmian ie zptzyctynobiektywnych' jeSli zostanie wprowadzona do u-o*-t'' '

aneksem podpisanym przezstrony umowy. 2.Warunkiem wpfowadzeniazmian zawattej umowy jest 
1'

sporz4dzenie podpisan ego przezstrony protokolu zmiany umowy okreslaj4ce go prryc,zyny zmiany orcz

potwierdzaj4cego wystqpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w 
';: '

niniejszymparagrafie.Protok6|zmianybgdzieza|qcznlktemdoaneksl.3.Zmianyumowymog4by6

dokonane r6wniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art' 144 ust' r pkt2-6 ustawy

Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ie2eli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018'05-02, godzinal. 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, zewzglEdnna pilnQ potrzebg udzielenia zam6wienia (przetatg

nieo granicz ony, ptzetat g o graniczony, ne go cj acj e z o glo szeniem) :

Wskaza6 PowodY:

Jgzyklub jgzyki, w jakich mogQ by6 sporz4 dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

>pl

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

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

httpsJ/bzp.uzp.gov.puZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=521473t9+6eb-4cc3-8aed'ab3b79527t'.|1
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nieprzyznania srodk6w pochodz4cych z bud2etu unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych nvrotowi

Srodktiw z pomocy udzielonej przezparf,stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

" '|:'j Handlu (EFTA), kt6re mialy by(,przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia: Niet'

IV.6.5) przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jezeli Srodki slu2qce

sfinansowaniu zam6wierfi na badania naukowe lub prace rozrvojowe, kt6re zamawiaj4cy zzmierzal

przeznaczy6 na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly muprzyznane Nie

. . IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. oferta wraz z zalqcznikami musi by6 podpis araprzezWykonawc a. Zamawiqecy wymaga, aby ofertg. ,

podpisano zgodnie z zasadamireprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji n.

: .,, dzialalnosci gospodarc zej.Ie2eliosoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa, tct''

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6

zlo1one wraz zofert4 w oryginale lub notarialnie po5wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nale?y ri

za\qczycdokumenty potwierdzaj qce,keosoba udzielaj4capelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza' w szczeg6lnosci

przez zal[czenieodpisu z Krajowego Rejestru s4dowego) ' Z'Zasady skladania oferty ptzez podmioty 
.1, j

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.r.wymagane oswiad czeniawskazane w sekcji III.3 (oswiadczenie wykonawc'r

. o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,zet, nie podlega t:l

wykluczeniu na podstawie art. 24ust.l pkt 12 -23 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp) powinnyby6zloaone

przezkazdego Wykonawca wsp6lnie ubiegajEcego sig o zam6wienie. oswiadczeniatemajqpotwierdza;

spelnianie warunk6w udzialu w postgpow aniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6ryrm

ka2dyz wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz brak podstaw

wyklucze nia.2.2.wykonawcy skladajqcy ofertg wsp6ln4 zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomo.otul,

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu orai'

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument Qub dokumenty) zawrerajqcy ustanowienie 
iiJ

pelnomocnika musi zawiera| w szczeg6lno6ci: 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 by6 podpisany w imieniu wszystkich wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o

udzielenie zam6wieni a,przezosoby uprawnione do skladania oSwiadczefr woli' wymienione we ':

wlasciwym rejestrze lub ewidencji wykonawc6w ustanowienie przedmiotowego pelnomocnlkamoze:,^o

zosta1 zawartew umowie o wsp6ldzialaniu zNoilonej wraz z ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawierajqcyustanowienie pelnomocnika musi zosta6 z)o2ony wraz zofert4 w formie oryginahu lub :(i

notarialnie po6wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawieraj4cego ustanowienie

pelnomocnikanalezy zal4czy6 dokumenty potwierdzaj 4ce,2e, osoba udzielaj}capelnomocnictwa byla
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,upowazniona 
do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykaza('

w szczeg6lnosci przez zal4czenieodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego)' 2'3'Wszelka korespondencja

. orazrozriczeniadokonywane bgdq wyl?c znie zpehomocnikiem. 2.4.wypelniajqc formularz oferty, jak1,;

r6wnie2 inne dokumenty, powofujac sig na wykonawca, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy,nale?y

wpisa6 dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia' a nie

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w' w 
'

. celu wykazaniabraku istnieniawobec nich podstaw wykluczeniaoruzspelniania' w zakresie' w jakim

powotuje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpow aniu, zamieszcza informacje o tych 
rli-:

podmiotach w oswiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu , ,

warunk6w udzialu w postgpow aniu orazoswiadczenie wykonawcy"Zenie podlega wykluczeniu na ii,:,

podstawie art.24ust. t pkt 12 -23i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp)' 4'W celu wykazaniabraku podstaw $o

wykluczenia z postgpowania o udzierenie zam6wienia publicznego w okolicznosciach, o ktorych mowa w

art.24ust.lpkt23ustawyPzp,Wykonawcawterminie3dniodzamieszczenianastronieinternetowej

. informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzpprzekan$eZamawiajQcemu oswiadczenie (w

oryginale) o przynale2nosci lub braku ptzynalehnosci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art"

24 ust. I pkt 23ustawy Pzp. Wraz z.e zlo'2etiem oswiad czenia o ptzynalehnosci do tej samej grupy

kapitalowej,wykonawcapowinienprzedstawi6,podrygoremwykluczeniazpostgpowaniaoudzielenie

zam6wienia, dowody, '2epowiqzania z innym wykonawcq nie prowa dzqdo zal<l6ceniakonkurencji w ';,

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. wym aganeoswiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszymt-

powinno by6 zlokone przezka2dego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu

do wykonawcow, kt6rzy z\ohyliodrgbne oferty - zalqczniknr 4. wykonawca jest uprawniony zNo2ye wtaz

z ofertqoswiadczenie (w oryginale) o braku przynale2nosci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsument6w, je'keliwykonawca nie jest czlonkiem

Zadnejgrupy kapitalowej. wykonawca jest zobowiqzany zlozy| oswiadczenie o braku pvynaleanosci do

grupykapitatowejzgodnie zprawdq,poustaleniuznaleSQstarannoScrq,'Zeniezachodzqwjego ,,,

przypadku powiqzatiatvtotzqcegrupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 7007 r' o ,i{

ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e Swiadomo6ci4, '2e skladanie nieprawdziwych oSwiadcz'ef ,

slu24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialno6ci karnej. W takim przypadku, '' '

Wykonawca mo2e nie sklada6 oSwiadczenia o braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej,frd : .::

podstawie i w okolicznosciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust.11 ustawy Pzp, ti' w terminie 3 dni od dnia'

zamieszczenia na stronie internetow ej zamawiaj?cego informacji z otvtarcia ofert. zamawiaj4cy nie

bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywalwykonawcy do uzupelnienia oSwiadczenia o braku

przynaleLnoSci do tej samej grupy kapitalowej .5-zamawiaiqcywykluczy wykonawca z postgpowania' cr

ile zajd4wobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art' 24 ust. I pkt 12 - 23 oraz ust' 5 pkt 1, 2 'i,

21124
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4 ustawy Pzp.6.wykonawca nie jest obowiQzany do zloaeniaoswiadcz.eri lub dokument6w 
+,

potwierdzaj4cych okolicznosci, o kt6rych mowa w sekcji III4 i III.5 (aktualne na dziefi zNoaenia

i oswiad czenialub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okoliczrosci spelniania warunk6w udziatru w i:

postgpowan iu orazbraku podstaw do wykluczenia) , je2eli:1) Wykonawca wskaze dostgpnoS6 
..i

oswiadcz.eri lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5 i w formie elekhonicznej pod

okre.lonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych ibezp\atnychbazdanych' w szczeg6lnoSci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r' o informatyzacji dzialalnosci 
.:

podmiot6w rearin4qcych zadaniapubliczne (Dz. u. z 2014 r. poz. rrr4 oraz z 2016 r. poz.352)' w takim

pr4rpadku zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane ptzez wykonawca

, oswiadczenia lub dokumenly .Dotyczy to w szczeg6lnosci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

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

'lgg\r.oKrajolvymRejestrzeS4dowym(Dz.U.z2007r'Nr168'poz'l186'2p62'zm)otazwydruk6rilz

centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospo datczej zgodnie z art' 38 ust' 4 ustayy o

swobodzie dzialalnosci gospodarc zej z dnia2Lipca2004 r' (Dz'U' 22015 r''poz' 584' zp62n' zm')'2)

wykonawca wskaze o.wiadczenia lub dokumenty , o kt6rych mowa w sekcji III.4 i 111.5 , ktore znajdujq

sig w posiadaniu zamawiqqcego, w szczeg6lnosci oswiadczenia lub dokumenty przechowywaneptzez

'.'Zamawiaj4cegozgodniezart.97ust.1ustawyPzp.WtakimprzypadkuZamawiajqcywcelu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykruczenia,korzysta z

posiadanych oswiadczeri lub dokument6w, o ile sQ one aktualne. 7. JeLeliwykonawca ma siedzibg lub ', ,,

miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa

w pkt III.4 (odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarczej,je2e|iodrgbneprzepisywymagaj4wpisudorejestrulubewidencji)-skladadokumentlub.*.

dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zarnieszkania '

potwierdzajQce odpowiednio, zenieotwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo sci' 7'1'

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczesniej niZ 6 miesigcy przed L ."'

uptywem terminu skladania ofert.7.2. Jezeliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg tub miejsce 
r

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,nie wydaje sig dokument6w'

o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieraiqcym odpowiednio oSwiadczenre

wykonawc y, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie 
i,i

osoby, kt6rej dokument mial dotyc zy6, zNohone przednotariuszem lub przed organem s4dowym,

administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlasciwymzewzglgdu na

siedzibg lub miejsce zamies,:zkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby ' Zapisy pkt 7' 1

stosuje sig.

22t24
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Roboty zwiqzane z budow4 sygnalizacji Swietlnej naskrzyhowaniu ul. Koszykowej - ui.

Raszyriskiej

CzgSd
l Nazwa:

nr:

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zal<res, rodzai i iloit dostaw, uslug lub rob6t

Lntdowlanych lub olve1lenie zapotrzebowania i wymagari) a w przJrpadku partnerstwa innowacyjnego -
,: 1 n ,t- -L- --- '

okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Roboty zwi4zarre z

budow4 sygnalizacji Swietlnej na sklTyhowaniu ul. Koszykowej - ul' Raszyriskiej

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieft(CPv): 45233294-6,45233290-8,45233220-7,45233221-4 'i

3) WartoSc czgsci zam6wienia(iezeli zamawiajqcy podaie informacje o wartosci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

$/Bluta:

4),Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiEcach:

okres w dniach: 90

data rozpoczgcia:

data zakohczenia:

!) Kryteria oceny ofert:

um Znaczenie

i cena brutto 60,00

2. gwarancja na wYkonane robotY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

l,

t.Cze1( Roboty zwiqzanez budow4 sygnalizacji Swietlnej nask'rzy2owaniu al. Wilanowska - ul'

2 Nazwa:
*.r, Dominikariska

D frOtt i opis przedmiotu zam6wienia (wietkoi6, zalcres, rodzai i ilolc dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - ,

okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Roboty zwiqzane z

budowq sygnalizacji Swietlnej na st'rzyaowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikafrska

;,,

https:i/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=521473f9+6eb'4cc3-8aed 
-ab3b79527f11
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2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefr(CP9: 45233294-6,45233290-8,45233220-7,45233221-4
{

l
3) Wartos6 czgsci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaie informacje o wartosci zam6wienia):

' ,Slarto56 bez VAT:

lrValuta:
.i::"

'ii.'4) 
Czastrwania lub termin wykonania:

'okres w miesi4cach:

okres w dniach: 100

data rozpoczgcia:

dpta zakofrczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

!a-

1. cena brutto 60,00

2. gwarancia na wYkonane roboty 10,00

t

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

1r"4,"

lr r '

I

i:,

bttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id =521473t9-c6eb4cc3-8aed-ab3b79527t11
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