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Ogloszenie ff 551355-N-2018 z dnia20l8-04-27 t'

.Miasto Stoleczne Warszawa -,Zarz4dDr6g Miejskich: Wykonanie rob6t zwiqzanych z,,Budow4 drcr,i

rowerowej wzdlutul. Pulawskiej'o w zakresie wykonania projekt6w wykonawczych na dostosowanie

sygnalizacji swieflnych na skrzy2owaniach ulic: pulawska - wilanowska - Al. Niepodleglosci,

IPulawska_Al.Niepodleglo5ci(przejScie),Pulawska_Niedfwiedzia(przejScie)...

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Roboty budowlane

T,atmieszczanieogloszeniazZamieszczanieobowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

zamiwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub Programu

3..3. postgpowanie o udzierenie zam6wienia prowadzone jest w zwiqzku z realizaciq projektu pn' ,,Rozwo1

-1,r,qci 
tras rowerowych warszawy w ramach zIT WOF - etap I" wsp6lfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV,,Przejscie na gospodarkg niskoemisyjn4"
\a. 

---Q 
' I .1 tr --^:^:,^1.^ 

:

d'"riulunn4.3.2 ,,Redukcja emisji zanieczyszczefr powie trza" Poddzialania 4'3'2 
"MobilnoS6 

miejska w 'i;i

ramach ZIT" Regionalnego Programu operacyjnego wojew6 dzwaMazowieckiego na lata20l4-2020 
,,

o zam6wienie mog4 ubiegac sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialatno66,lub dzialalnos6 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

4am6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgdQcych czlonkami grup spolecznie

rgarginalizowanYch

, Nie
.lIS

i.',

Nale2y poda6 minimarny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nare?qcychdo jednej lub wigcej kategorii;

o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy pzp, niemniejszy niL 30yo, os6b zatrudnionych przez zaldady prac:/

ghronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

,lnrc.la l: zavt.lwwAg
i "..;

; , Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

j'- Nie

rrttps:tlozp.uzp.gov.pl/ZP400PodgIadopubIikowanego.aspx?id=4ebe078f-o3tf-4d24-83c3.23b1cfd68024
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i postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaiQcy powierzyUpowierzyli
i,

przeprowadzenie postgpowania

Nie

, Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiai4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

.r''r Postgpowania:

_,i portgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przezzamawiajqcych

/., Nie

Jetelitak,nale2ywymienic zamawiajqcych,kt6rzywsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie orazpoda6 ''

kontakt6w:

.-.Postgpowaniejestprzeprowadzanewsp6lniezzamawiaj4cymizinnychparistwczlonkowskichUnii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiaj4cymi z innych pafistw

czlonkowskich unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierfl publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne warszawa - zatzqdDr6g Miejskich' krajowy numef

' ': -'1 "r iLmiol'o 1?o ooR6l Warsi ckie' pafrstwo Polska' tel' 22 5;p
I ': identyfikacyjny , ul. ul. Chmielna 120 , 00801 Warszawa, woJ' mazowlel

89 000, e-mail zzp@zdm'waw'pl' faks 228 909 2ll'

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

Adres Profilu nabYwcY:

Adresstronyintemetowejpodkt6rymmohnauzyska6dostgpdonarzgdziiwz4dzefilubformat6w

plikow, kt6re nie s4 ogolnie dostqpne

I.2)RODZAJZAMAWIAJACEGo:Administracjasamorz4dowa

r.3) wSpfLNE UDZIELANIE ZAM$yIENIA (ieieli dotvczv)z if
podziatobowiQzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowldzaniapostgpowania.

wtymwprzypadkuwsp6lnegoprzeprowadzaniapostgpowaniazzalnavliaj4cymizinnychpafrstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory zzamawiai4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowan ia, czy i w jakim zalresie zaprzeprowadzenie postqpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, c'zam6wienie bgdzie udzielane przezka2dego zzarnawrajEcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inatzeczpozostatychzamawiajqcych):

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgIadopubIikowanego.aspX?id=4ebe078f-03ff4d24.83c3-23b1cfd68024
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r.4) KOMUNTKACJA:

, Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

, -,,, adresem (URL)

Tak

http ://www. zdm.waw.pl

.) : Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokument|w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyska6 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:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

Zarz4dDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

ti.,'

Komunikacja elektroniczna lyymaga korrystaniaznarzgdziiurzqdzerf, lub format6w ptik6q kt6re

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff-4d24-83c3-23b1ctd68024
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nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pekLy,bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzgdzimolnauzyska6 pod adresem:

(uRL)

'-t .

II.1) Nazwa nadana zam6wienittprzezzamawiajQcego: Wykonanie rob6t zwiqzanychz,,Budow4

drogi rowerowej wzdfu2ul. Pulawskiej" w zakresie wykonania projekt6w wykonawczychna

dostosowanie sygnalizacji Swietlnych na skrzyzowaniach ulic: Pulawska - Wilanowska - Al.

NiepodlegtoSci, Pulawska - Al. Niepodleglo6ci (przejScie), Pulawska - Nied?wiedzia (przejScie) ...

Numer referencyjny: DPZ/57/PN I 541 18

' Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

i Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czg5ciowych :

Zam6wrenie podzielone jest na czg6ci:

Tak

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

wszystkich czgSci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zostaf udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

)

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

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okrejleniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: ,,Wykonanie

rob6tzwrqzanych z,,Budow4 drogi rowerowej wzdLuLul. Pulawskiej" w zakresie wykonania projektow

wykonawczychna dostosowanie sygnalizacji Swietlnych na skrzyzowaniach ulic: Pulawska -
Wilanowska - Al. Niepodleglo6ci, Pulawska - Al. NiepodlegloSci (przej6cie), Pulawska - NiedZwredzia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff-4d24-83c3-23b"1cfd68024 4t24
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(przejScie) , Pulawska - Walbrzyska, Pulawska - Poleczki, Pulawska - Mysikr6lika, Pulawska -
Plaskowickiej, Putawska - Bogatki - Ludwinowska, Pulawska - Kajakowa- Gluszca. Pulawska -
tr agiewnicka (przejScie), Pulawska - 6-9o Sierpnia (przejScie), Pulawska - Sporna - Pelikan6w, Pulawska

- Baletowa, Pulawska -Kobzy, Pulawska - Karczunkowska, Pulawska - Katarynki - Kuropatwy do 
i r

budowy drogi rowerowej i ich wdrozenia" WartoS6 szacunkowa zam6wienia przekraczar6wnowartoS6

kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani2 r6wnowartoSd kwoty 5 548 000 EURO

II.5) Gt6wny kod CPV: 45233294-6

Dodatkowe kodv CPV:

ira

II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowch lub dynamicznego systemu zalup6w - szacunkowa calkowita

mal<symalna wartoii w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

[1.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wiefirokt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. I34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

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

miesiEcach; lub dniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia:

fkres w miesi4cach Jkres w dniach Dataroryoczgcia Datazakohczenia

2018-r0-3 I

{.-)

t3225
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

:M, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m.1) WARUNKI UDZTALU W POST4POWANIU

UI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

"1" * m.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
'-- 

" Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy,kt6rzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

l.Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3\ata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i

strat" pozycja,,prrych6d netto ze sprzedairy produktow, towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze

sprzeda|y i zr6wnane z nimi") w wysoko5ci nie mniej szej nil: czg36 l: I 000 000,00 zl (slownie: jeCen

milion zlotych 00/100); czgi;6 2: 1 000 000,00 zl (stownie: jeden milion zlotych 00/100);

,.r 2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno3ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci

"' zwiqzanej z przedmiotem niniejs zego zam6wrenia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej : czgi;61 : 500

000,00 zl (slownie: pig6set tysigcy zlotych 00/100); c2936 2:500 000,00 zl (slownie: pigdset tysigcy

zlotych 00/100).

Informacje dodatkowe ,,i:

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa ,r.,.

Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj.: 1. ,,

Wykonawca nie wcze6niej niz w okresie ostatnich 5latprzed uplywem terminu skladania ofert, a

jeLeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal: a) budowg, przebudowg

lub remont sygnalizacji Swietlnej na sl<rzy2owaniach lub przejSciach dla pieszych, w terenie miejskim

o populacji nie mniejszej ni2100 tysigcy mieszkaric6w, o wartoSci brutto nie mniejszej ni| 200 000,00,

zl. dlapojedynczego zadatia, w iloSci - 3 szt.; b) ustugi dotyczqce opracowania projekt6w

wykonawczych na budowg lub remont drogowej sygnalizacji Swietlnej z dostosowaniem jej do pracy

w akomodacji w terenie miejskim o liczbie mieszkaric6w nie mniejszej ni2 100 tysigcy, w iloSci - 3 .,

szt. Wykonawca powinien spelni6 powy2szy warunek, niezale2nie od ilo6ci czgSci zam6wienia,na

kt6re sklada ofertg. 2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami

"6t?-4

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

zostanqim powierzone, w szczeg6lnosci okreslonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z20l7r.,poz.1332), zgodnie zponi2szymwykazem: Lp. Stanowisko - Wymagatra

liczbaos6b - Okres posiadania uprawnief - Do5wiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym

stanowisku) - podstawa dysponowania. l. Projektant rob6t elektry cznych* - I osoba - 2lata - 2lata -

podstawa dysponowania. 2. Kierownik budowy**- I osoba - Zlata - 2lata- podstawa dysponowania-

3. Brygadzi56r<*<x- 1 osoba - 2Iata - 2lata - podstawa dysponowania. (umowa o praca). 4. Monter

elektryk***- 5 os6b - 2lata - 2lata - podstawa dysponowania(umowa o praca). * Projektant rob6t

elektrycznych powinien posiada6 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoSci .i)

instalacyjnej,w zakresie sieci, instalacji iurzqdzefielektrycznych i elektroenetgetycznych bez 
,1,i;

ograniczeh ** Kierownik budowy posiadaj4cy uprawnienia budowlanebez ograniczefr do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ittzqdzeh '.:

elektrycznych i elektro energetycznych ***Brygadzista posiadaj4cy: 1. Swiadectwo kwalifikacyjne 
.r.

uprawniajqce do zajmowania sig eksploatacj4 na stanowisku dozoru urzqdzeft, instalacji i sieci

elektroenergetycznycho napigciu nie wy2szymniL lkV (lub: o napigciu znamionowym powy2ej 1

kV), 2. Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjqna stanowisku 
I

eksploatacj i urzqdzen, instalacji i sieci elektroener getycznych o napigciu nie wyLszym niL lkV ( lub o

napigciu znamionowym powy2ej lkv); x:t<** Monter elektryk posiadaj4cy Swiadectwo kwalifikacyjne

uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjqnastanowisku eksploatacjiurzqdzeh, instalacji i sieci

elektroener getycznycho napigciu niewy*szyrn ni2 lkVQub o napigciu znamionowym powyzej lkV)
,1.

projektant robot elektrycznychi kierownik budowy powinien posiada6 odpowiednie uprawnienia

budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.1.Dz'U. z

2017 r.,poz. 1332) orazrozporzqdzeniaMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia l1 wrzeSnia 2014r.14r

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.tJ.22014 po2.1278) lub 
, 
j

odpowiadajqce im inne wazne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej obowi4zujqcych

przepis6w oraz posiada6 aktualne zaswiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorz4du

zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w,

in2ynier6wbudownictwaorazurbanist6w (t.1.Dz.tJ.z2016t.poz.1946zp62n.zm.). Stanowiska

okreslone powyzej mogQ zostat r6wnie2 powierzone obywatelom paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczegq:

zgodnie z art.l2austawy Prawo budowlane oraz zprzepisami ustawy z dnia22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafrstwach czlonkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. 22016 r.,poz.65). Wykonawca powinien spelni6 powyiszy warunek, niezaleinre

https://bzp.uzp.gov.pt/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff-4d24-83c3-23b1cfd68024



27 .04.2018 https://bzp.uzp .gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff-4d24-83c3-23b1cfd68024 i.,

od iloSci czgfici zam6wienia, na kt6re sklada ofertg.

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

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujEcych czynnosci przy realizacji zam6wienia 
".

wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

' :' Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

. : ,;, [I.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust.l ustawy Pzp

IIl,2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.S ustawy Pzp

TakZamawiaj1cy przewiduje nastgpuj4ce fakultaty-rvne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreSlonaw art.24 ust.5 pkt I ustawy Pzp) 
.i

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

Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)

rrr.3) wyKAZ OSWIADCZEN SKT,ADANYCH PRZF,Z WYKONAWC4 W CELU

wsTqpNEGo poTwrERDZENtA, itv NIE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ SPET,NTA

WARUNKI UDZTAT,A W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrl.4) WYKAZOSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKtr ADANYCH PF.ZF,Z

wyKoNAwc4 w PosT4PowANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiaj1cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zloheniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziehz\o2enia oSwiadczeh lub

dokument6w, potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzenia braku

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

centralnej ewidencji i informacjr o dzialalnoSci gospodarczej,jeZeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpiqu

do rejestru lub ewidencji.
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m.t wyKAZ oswranczEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4

W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA iri

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

uI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZTAT,U W POST$POWANTU:

"''' 
': l. ZamawiajQcy wezwie Wykonawc9, kt6rego oferta zostalanajwyLej oceniona, do zloheniaw ': ' '

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlo2enia oSwiadczeh lub

, t. dokument6w, kt6re potwierdzajq okoliczno6ci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

braku podstaw do wykluczenia tj.: 1.1. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w L.

sekcji l[l. |.2 pkt I - czE(;ci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdY 
.,,

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

lub miejsce zamieszkania, a jeileli podlega ono badanit przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami

, o rachunkowo$ci, r6wni e2 z opiniqo czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanychdo sporz4dzania sprawozdaniafinansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych

obroty oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie trzy lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia

dzialalno6ci jest kr6tszy - zaten okres. Z zalqczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno 
,,

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

rachunkowo$ci, d. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - zpodaniem zarazem daty podpisr-r.-

przez osobg, ktorej powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych, i kierownika jednostki , a jeileli ,,.1

jednostk4 kieruje organ wieloosobory -przezwszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku

odmowy podpisu wymagane jestzalqczenie pisemnego uzasadnienia dolqczonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4zanychdo sporz4dzania sprawozdania

finansoweg o Zamawiaj4cy, za,, inne dokumenty" vznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zloionqw

tJrzgdzieSkarbowym . Lz.W celu potwie rdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji Iil. 1.2

pkt2 - dokument6w potwierdzaj4cych,2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci , ,-

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoScizwr1zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na 
i

sumg gwarancyjn4 okreSlon4 przezZamawiaj4cego (zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3.W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w sekcji III. 2.3 pkt I

a) - wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wcze6niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu skladania ofert, a jeheli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresis,

wrazzpodaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na tzeczkt6rych roboty

te zostaly wykonane - zalqcznlknr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powyzszego wykazu 
::

powinny byt, dolqczone dowody okreslaj4ce, czy wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane

naleLycie,w szczeg6lnoSci informacje o tymczyroboty zostalywykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidlowo ukofrczone,WTy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje
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b4dL inrte dokumenty wystawion e przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byty

wykonywane, a jeheli zluzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o
; :

kt6rym mowa w sekcji IIL l.3 pkt I b) SIWZ - wykazu uslug wykonanych, a w przypadku i;wiadczeh

okresowych lub ci4gtych r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich pigciu latprzeduptywem )'

terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzia\alno3ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z

i , podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych usfugi zostaly

wykonane - zal4czniknr 2 (,,Do3wiadczenie Wykonawcy"). Do powy2szego wykazu powinny by6

dol4czone dowody okreSlajqce, czy wymienione w wykazie ustugi zostaLy wykonane lub s4

wykonywanenale2ycie,ptrJ czymdowodami, o kt6rych mowa sq referencjebqd2 inne dokumenty

wystawion e przezpodmiot, narzeczkt6rego uslugi byly wykonywane, aw przypadku Swiadczeri ;ii

ciqglych lub okresowych s4 wykonywane, a jeheli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
.i

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych dokument6w - o3wiadczenie Wykonawcy; w

prrypadku Swiadczeri okresowych lub ci4gtych nadal wykonylvanych referencj ebqd2 inne dokumenty

potwierdzajqce ich nale|yte wytonywanie powinny by6 wydane nie wczeSniej niz 3 miesiEce przed

uptywem terminu skladania ofert. 1.4.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w

sekcji III. 1.3 pkt2 - wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawca do realizacji zam6wienia

publicznego,wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i

wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publiczne go, atak2ezakresu wykonywanych

przez niec4mnoSci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobam i - zaNqcznik nr 3

(,,Wykaz os6b"). 1.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 p.kt

I ustawy Pzp -odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji.

rrr.5.2) w ZAKRESIE KRYTERToW SELEKCJI:

rII.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZWYKONAWCq

w posT4powANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKolrczNoscl o KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

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

Jeileliz uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo2e zlo2y6 dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiajqcego, mo2e przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

udzialu w postgpowaniu. 2.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w,1

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czgsci, polega6 na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

't.:
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ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnegol4czqcych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.1.Wykonawca,kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, orazkt6rego oferta zostanie

oceniona najwy2ej, powinien przedloLyt w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty,nd 
.

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiqzany z\o2y6 wykonawca, jak r6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re

\vykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca,kt6ry polega na

.:i i zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii Zamawiajqcemu, 2e rcalintjqc

zam6wienie,bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiotow,w szczeg6lnoSci 
.,r

przedstawiaj4c zobowi4zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych ...

zasob6wnapotrzebyrea|izacjizam6wienia.Zobowiqzanie,okt6rymmowapowy2ejprzedstawi

' Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyilej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawcapolegajqcr,

na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22austawy Pzp,

bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym naleiryle wykonanie

, zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosuneklqczqcy wykonawca ztymi podmiotami gwarantuje

rzeczywistydostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 24dadokument6w okre6laj4cych. w szczeg6lnoSci:

2.3.1.zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2.spos6b wykorzystania
: ..1

zasob6w innego podmiotu, przezWykonawcQ,przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.3" zakres i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolno6ciach kt6re$g

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia-

kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych

wskazane zdolnoSci dotyczq2.5.Ie2elizdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczng

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,nie potwierdzaj4 spelnieniaprzezwykonawca

warunk6w udziahu w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy L4da,aby wykonawca w terminie okre6lonym przez zamawiaj4cego: 1) zast4pil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowrqzal sig do osobistego wykonania rri]

odpowiedniej czgsci zam6wieni a, jehehwykaLe zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w pkt 2. 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

w.1) oPN

ry. 1. 1 ) Tryb u dzielenia zam 6wienia : P rzetar g nieo graniczony

IV. 1.2) Zamawiai4cy it4d'a wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

t ,r]:
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Wykonawca przystgpuj4cy do przetargo jest zobowi4z any, przed uplywem terminu skladania ofert,

' wnie56 wadium na caly okres rwiqzania ofertq, w wysokoSci; Czg36 l: l6 000,00 zl (slownie:

. r,i szesnaScie tysigcy zlotych); Czg36 2: 16 000,00 zl (slownie: szesnaScie tysigcy zlotych).

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

Nie

? Nale2y poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalo g6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zN.oLenie oferty wariantowej

Nie

ZloLenie oferty wariantowej dopttszcza sig tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej'.

Nie

IV.l.6) przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczb a wYkonawc6w

Kryteria selekcji wYkonawc6w:

IV.1.Z) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie za:warta:

Czy przewrduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

https://bzp.uzp.gov.pt/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff-4d24-83c3-23b1cfd68024
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P r zew idziana m aksym alna liczb a ucz e s tnik6w umowy ramow ej :

i',

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz1ce

dynamicznego systemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznYch:

przewiduje sig pobrani e ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

przewidziane j,gst przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacie z ogloszeniem) Nie

Nale2y podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bqdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nie

Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostqpnienia:

Informacj e dotycz4c e przebie gu aukcj i elektroni cznej :

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

wykonawcy bqda mogli licytowa6 (minimalne wysokosci postQpiefi):

Informacje dotyczqcewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzari i specyfikacji technicznych

w zakresie pol4czeh:
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Wymagania dotyczqce rejesffacji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

-

Czas trwania:

!

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostan1 zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

, Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

,. IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria 7-naczenie

l. Cena ofertowa brutto 50,00

2. Wydtuzenie okresu gwarancJ 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszQ spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeaenie,prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnychbez

przeprowadzenia negocj acj i Nie

przewidziany jest podzia\,negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofert: Nie

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagafr zamawiajqcego 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, jeheli zamawiaiEcy przewiduje nagrody:

':; Wstgpnyharmonogrampostqpowania:

Podzialdialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozv{iqzan:

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 muszq odpowiada6

wszystkie oferty:

podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia: l

lnformacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotycz4cerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wyma gania technic zne ur z4dzeh informatyc zny ch:

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

postqpiefr:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

.-t.

Wykonawcy,kt6rzy nie z\ozylinowych post4piefr, zostanqzakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Termin sktradania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanQ wprowadzone do tre6ci zawiennej umowy w sprawie

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

Wyma g ania doty czqc e zab ezpie czenia naleLyte go wykonania umowy :

, . Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfi zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty' na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak :

Nalezy wskazad zal<res, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 dokonaniazmianpostanowieri umowy w stosunku do treSci

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

l.l Zmianaterminu ukofrczenia rob6t. l.l.l Zmiany spowodowane wanrnkami atmosferycznymi w

szczeg6lno3ci: a) klgski zywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegaj4ce od typowych,

uniemozliw iajqceprowadzenie rob6t budowlanych, 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, w

szczeg6lnoSci wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja. d) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie nie

zinwentaryzowalych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; e) w razie konieczno6ci

podjgcia dzialahzmierzaj4cych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki

zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidziet z pewnoSciq, szczeg6lnie zagrahajQcego bezpoSrednio

Lyciuizdrowiu ludzi. f) zmiany,w przypadku uzasadnionego poleceniaZamawiaj4cego dokonania

zamiennych rob6t lub ich czgsci; wyst4pienia rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych uzaleznione jest

wykonanie zam6wienia podstawowego - jeheli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajQ

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. g) zmiany bgd4ce nastgpstwem nie dopuszczenia do ich

wykonywaniaprzezuprawniony organ lub wstrzymania rob6t przezuprawnione organy, zprzyczynnie

wynikaj4cych z winy Wykonawcy; 1.1 .3Zmiany bgd4ce nastgpstwem okolicznoSci lezqcych po stronie:r;

Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci wstrzymanie rob6t przezZamawiajqcego; L7'4 Zmiany bqd4ce

nastgpstwe m dzialaniaorgan6w administracji i innych podmiot6w o kompetenciach zbli2onych do

organ6w administracji w szczeg6lnoSci eksploatator6w infrastruktury orazwlaScicieli grunt6w pod ,,,:.

inwestycjg, w szczeg6lnosci: a) przekroczenie zal<reslonych przezprawo lub regulaminy, a je6li takich
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regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawania przez organy administracji

lub inne podmioty decyzji,zezwolefi,uzgodniefi itp.;b) odmowa wydania przez organy administracji lu-b

inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleh,uzgodniefr z przyczynniezawinio nych przezwykonawci, '

w tym odmowa udostgpnieniaprzezwlaScicieli nieruchomoSci do cel6w realizacji inwestycji; 1.1.5 Inne

przycrqy zev,ngtrzneniezale2ne odZamawiajqcego oraz Wykonawcy skutkuj4ce niemozliwoSci4

prowadzeniaprac lub wykonywania innych czynnoSci przewidzianych Umow4; W przypadku

wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.1.2 - 1.1.5 Czas Ukofrczenia Rob6t

moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbgdny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotqt

w spos6b nalebyty,nie dtu2ej jednak niz o okres trwania tych okolicznoSci. 1.L.6 Zmiany bqd4ce 
ri-:r

nastgpstwem koniecznoSci udzielenia zam6wiefr dodatkowych, kt6re wstrzymuja lub op62niajqrealizaciT.

przedmiotu Umowy. 1.2. Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia. 1.2.1 zmiany technologiczne
',;

spowodowa ne w szczeg6lnosci nastgpujEcymi okoliczno6ciami: a) niedostgpnoSd na rynku,material6w

luburzqdzef wskazanych w dokumentacji spowodowanazaprzestaniem produkcji lub wycofaniemz

rynku tych material6w lub urzqdzeh,b) pojawienie sig na rynku material6w luburz}dzefr nowszej

generacji pozwalaj4cych na zaoszczgdzenie koszt6w realizacji przedmiotu umowy lub koszt6w 
i-i

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiaj4ce uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c) 
il

pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalaj4cej na zaoszczgdzeniel,

czasu realizacji.inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak r6wniez koszt6w eksploatacj

wykonanego przedmiotu umowy, d) Zmiany technologiczne prowadz4ce do:1) obni2enia kosztu

wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakoSci i funkcjonalnoSci; 2) obniilenia koszt6w uiytkowania obiektu

czy eksploatacjiurz4dzeh,przy braku zmiany ceny koricowej; 3) podniesienia wydajnoficiurzqdzeh,

podniesien iabezpieczefistwa, usprawnief w trakcie u2ytkowania obiektu , PtzY braku zmiany ceny 
r..;

kofrcowej; e) zlecenie rob6t zkoniecznych do wykonania awyniktych po odkryciu i ocenie stanu

techniczneg o wzqdzehinfrastruktury technicznej, 0 odmienne od przyjgtych w dokumentacji warunki -

geologiczne skutkuj4ce niemo2liwo6ciq zreali zowaniaprzedmiotu umowy przy dotychczasowych

zalo1eniachtechnologic zny:ch,g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji warunki terenowe, w

szczeg6lnoSci istnienie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; h),

konieczno6 6 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi4zah technicznych lub

materialowychzewzglgdu nazmiany obowiqzuj4cego prawa,lub okolicznoSci gospodarczych, i)

koniecznoS6 usunigcia sprzecznoSci w dokumentacji w przypadku niemo2noSci usunigcia sprzecznosci

przy pomocy wykladni,w szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszefstwa. W 
,,,

przypadku wystqpienia kt6rejkolwiek z okoliczno6ci wymienionych w pkt 1.2.1 mozliwa jest w

szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wniei zmiany lokalizacji

budowanychurz1dzeit. Zamawiajqcy przewiduje w takiej sytuacji zmiang wynagrodzenia odpowiednio 
'' i
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do zmian zaistnialych w trakcie realizacji zam6wieni a. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 
. : .

powykonawczqzzastosowaniem stawek przyjgtych do wyceny rob6t w ofercie wykonawcy.1.2.2.

; Zmiany w przypadku wyst4pienianiezamierzonego pominigcia w przedmiarach okreSlonych rob6t i gdy'' :

ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania caloSci zam6wienia podstawowego, atak2e w

przypadku obiektywnej koniecznoS ci zmniejszenia,bqdL zwigkszenia jednostek przedmiarowych i

zakresu rob6tzam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieh dodatkowych, kt6rych przedmiot

, .,, wykraczapozaobiekt, nie jest objgty przedmiotem zam6wieniazawartym w SIWZ)' Zastrzelenie- jezeli

koniecznoS6 rob6t dodatkowych wynika z btrgd6w lub zaniedbari Wykonawcy, prace takie zostan4

wykonane pruezWykonawcg bez dodatkowego wlmagrodzenia; 1.3. Pozostale zmiany spowodowane

nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a. sila wy2szauniemozliwiaiqcawykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z SIWZ;b. rezygnacja prze& Zamawiajqcego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. c. kolizja z . .,r,

planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku

zmiany w umowie zostanq ograniczone do zmian koniecznych powodujqcych uniknigcie lub usunigcie

kolizji. d. zmiany uzasadnione okoliczno6ciami o kt6rych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego. e. gdy'

;;;;ru*nu, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca niemozliwoSci4 wykonaniaizaistnieje inna okoliczno66 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca

lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. f . zmiany prowadz4ce do likwidacji oczywistych

omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; g. zmiana umowy w zwiqzku ze zmianamiw 
;,

wymaganej sprawozdawczoSci, rozliczeniach koszt6w, sposobu rozliczanialub dokonywania platnoSci na

rzecz Wykonawcy w zwiqzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajqcego umowy o dofinansowanie lub

w wyniku ewentualnychzmianwymagafr Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Mazowieckiego 2014-2020 W przypadku wystEpienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w p-kt

1.3, mozliwa jest w szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak 
.'

r6wnie2 zmiaty lokalizacji budowanychurzEdzeh. W przypadku ppkt. d zmiany mog? dotyczyt, zakresu

wykonywanych prac, zmiandokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie 
.

rob6t, z kt6rych Zamawiajqcy rezygnuje. Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1'1, 1' 2. i I'3,

stanowi4 katalog zmianna kt6re Zamawiajqcy moze wyrazil zgodg. Nie stanowiq jednoczeSnie \

zobowiqzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodz4 zadnego roszczenia w stosunku do Zamawraj4cego.

!.4 Zmianaos6b i podmiot6w 1.4.1. Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w.'i

przypadku zdarzeflosowych niezalehnych od Wykonawcy,nauzasadnione wyst4pienie wykonawcy,

1.4.2. Zmiany osoby petni4cej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji .,

niezale1nej od Wykonawcy lub naLqdanie Zamawiajqcego jezeli nie wywi4zuje sig on z nalozonych

obowi4zk6 w, l.4.3. Zamawrajqcy, napisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianq podwykonawcyr

lub rezygna cje zudzialupodwykonaw cy przy reahzacji przedmiotu zam6wienia. Zmianamohe nast4pii

wylqczniepo przedstawieniuprzezWykonawca oSwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacjizudzia.tu
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w realizacji przedmiotu zam6wienia oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy ztytrr\urealizacji rob6t. 
r,

Jeieli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig wykazuj4c

. spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu, Zamawiajqcy dopuSci zmiang pod warunkiem,2e nowy

podwykonawcawykaie spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszymni2 wskazane na etapie

postgpowania o udzielenie zam6wieniaprzez dotychczasowego podwykonawcg. Forma zaplaty

nale2noSci przysluguj4cej podwykonawcom, moZe ulec zmianie zprzyczyn obiektywnych, jeSli zostanie

i wprowa dzonado umowy aneksem podpisanym pruezStrony umowy. 3. Warunkiem wprowa dzeniar^iur_

zawartejumowy jes t sporzqdzenie. podpisan ego przezstrony Protokolu zmiany umowy okreSlaj4cego

przyczyny zmianyoraz potwie rdzajqcegowyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci '

,, *y*i.nionych w niniejszym paragrafre. Protok6l zmiany umowy bgdzie zalqcznlkiem do aneksu, o

kt6rym mowa w $ 15 ust. I niniejszej umowy. 4. Zmiany 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.l) 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: 2018-05-14, godzina:10:00, 
l

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, zewzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg 
.

nieo granicz ony, przetar g ograniczony, ne gocj acj e z o gloszeniem) :

Nie

Wskazad powody:

JEzyklub jgzyki, w jakich mogQ byd sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

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

IV.6.4) przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotorryi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezparfistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnynt

Handlu (EFTA), kt6re mialy by( przeznnczone na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki slu24ce

https://bzp.uzp.gov.pyZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff4d24-83c3-23b1cfd68024



27.04.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff-4 d24-83c3-23b1cfd68024

sfinansowaniu zam6wierfi na badania naukowe lub prace rozwoiowe, kt6re zamawiaiqcy zxmietza\

przezn czy6 na sfinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia' nie zostaly mu przyznane Nie 
!

' IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. oferta wraz z zalqcznlkami musi by6 podpis ana przez Wykonawc a. Zamawiajqcy wymaga, aby ofertq

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacjt wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnosci gospodarc zej. Je2eriosoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziarana podstawiepelnomocnictwa, tq

,. , pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty' Pelnomocnictwo m-usi zosta6 '

zlo1onewrazzofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleLy ri

zalqczy|dokumenty potwierdzaj qce,2e osoba tdzielajilcapelnomocnictwa byla upowa2niona do

, reprezentowania wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazacw szczeg6lnosci I

przez zalqczenieodpisu z Iftajowego Rejestru S4dowego) . 2-Zasady skladania oferty ptzez podmioty 
.r

wystgpuj*ce wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwia dczeniawskazane w sekcji Ill.3 (oswiadczenie WYkonawc;,

o spelnianiu war-unk6w udzialu w postgpow aniu oraz oSwiadczenie Wykonaw cy, 2e: , nie podlega 
, 
,, 

,

wykluczeniu na podstawie art. 24ust.1 pkt 12 -23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawyPzp) powinny by6 zlo2one 
.

przezka|dego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. oswiadczeniatq maj4 Potwierdzai,

spelnianie warunk6w udzialu w postgpow aniu orczbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

ka\dyz wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu orazbrak podstaw

wykluczen ia.Z.2.Wykonawcy skladajQcy ofertg wsp6ln4 zobowtqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz

do zawarcia umgwy w sprawie zam6wienia. Dokument Qub dokumenty) zawreral}cy ustanowienie

pelnomocnika musi zawiera| 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) zawie tajqcy ustanowienie !

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegaj4cych sig wsp6lnie o

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

wlasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnrkamoLe",.",

zosta1 zawartew umowie o wsp6ldzialaniu z\o2onejwrazzofertq. Dokument (lub dokumenty)

zawieraj4cyustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zloLony wrazzofert4 w formie oryginalu lub ,rr

notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu Qub dokument6w) zawieraj4cego ustanowienie

pelnomocntkana|e2yza|qczy6dokumentypotwierdzajqce,2e,osobaudzie|ajqcapelnomocnictwabyla

upowa2niona do reprezentowania wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazac

w szczeg6lnosciprzez za\qczenieodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) ' 2'3'Wszelka korespondencja

orazrozliczenia dokonywane bgdq wyl4c znie zpelnomocnikiem. Z.4-WypelniajQc formularz oferty, j*,.,

r6wnie2 inne dokumenty, powotuj4c sig na wykonawca, w miejscu np. r.Lazwa i adres wykonawcy,nale?ry

20124
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wpisa6 dane dotyczgce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie il"

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, * 
.,.,, ,.1i::; 

celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim

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

podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu ,,-

warunk6w udzialu w postgpow aniu orazo6wiadczenie Wykonaw cy,'2enie podlega wykluczeniu na l,;

.. podstawieart. 24ust.rpkt12-23 iust.5pkt l,2i4ustawyPzp).4.wceluwykazaniabrakupodstawdc)

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okolicznoSciach, o kt6rych mowarw

urt. Z1ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekantje Zamawiaj4cemu o6wiadczenie (w

oryginale) o przynale1noSci lub braku prrynaleLnoSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w ar1'

24ust. I pkt23ustawy Pzp.Wrazz.ezlo'2eniem o6wiadczeniaoprzynalehnoSci do tej samej grupy 
i.,

kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie, 
,

zam6wienia, dowody, '2epowiqzania z innym wykonawc4 nie prowadzl do zakJ6cenia konkurencji w 
r!.;

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszyqrr.-

powinno by6 z\o1oneprzezkaadego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu

do wykonawc6w, kt6rzy z\ohyliodrgbne oferty - za\Eczniknr 4. Wykonawca jest uprawniony zNoLyt wraz

z ofertqo6wiadczenie (w oryginale) o braku przytraleLnoSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy,a

dnia 16 lutego 200z r. o ochronie konkurencji i konsument6w, je'2eli Wykonawca nie jest czlonkiem

Ladnejgrupy kapitatowej. Wykonawca jest zobowrqzany zloiy|oSwiadczenie o braku przynale2noSci dc

grupy kapitalowej zgodnie zprawd4,po ustaleni uznaleiytQ starannoS ciE,'tenie zachod zqw jego 
.;,

przypadku powi4zania tworz4ce grupg kapitalowq, w rozurmieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
,.,,

ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e SwiadomoSciE, '2e skladanie nieprawdziwych oSwiadcz.e6-,

slu24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim ptzypadku, .,,

Wykonawc amoLenie sklada6 oSwiadczenia o braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej,nu ,,{

podstawie i w okolicznoSciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj- w terminie 3 dni od dnie

zamieszczenia na stronie internetow ej ZamawiajQcego informacji z otuarcia ofert. Zamawiaj4cy nie ,,

bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wzywaN.Wykonawcy do uzupelnienia oSwiadczenia o braku 
,

przynale1no3ci do tej samej grupy kapitalowej . 5. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawca z postqpowania, .'r

ile zajdqwobec tego Wykonawcy okoliczno6ci wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 '23 oraz ust' 5 pkt 1,2,,i 
,

4 ustawy pzp.6.Wykonawca nie jest obowi4zany do zlozenia oSwiadcz.eri lub dokument6w ,i;

potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w sekcji Ill.4 i III.5 (aktualne nadzief zlozenia 
ri,

oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwrerdzajqokoliczno6ci spelniania warunk6w udzialu w ,il

postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) , ie2eli: l) Wykonawca wskaze dostgpnoS6

21!?_4
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o6wiadcz.eri lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5 i w formie elektronicznej pod

okreslonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezp\atnychbaz danych, w szczeg6lno6ci ,.i.,'

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno6ci

podmiot6w reaiizuj6cych zadaniapubliczne (Dz. tJ . z 2014 r. poz. lll4 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przez Wykonawca

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 Sqdowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.I 186, z p62. zm.) oraz wydruk6',4' z

Cenhalnej Ewidencji i lnformacjioDziala\no6ci Gospodarczej zgodnie 2art.38 ust. 4 ustawy o 
, ,,

swobodziedzialalno6cigospodarczejzdnia2lipca2004r.(Dz.U. z2015r-,poa.584,2p62n-zm.),2)

Wykonawca wsl,<aze o6wiadczenia lub dokumenty , o kt6rych mowa w sekcji III.4 i 1 11.5 , kt6re znajduja

sig w posiadaniu zamawiajqcego, w szczeg6lno6ci oSwiadczenia lub dokumenty przechowywareprzez

Zamawiajqcego zgodnie z afi.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiaj4cy w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia'korzysta' z

posiadanych o6wiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7. Jeheli Wykonawca ma siedzibg lub 
" ,,,

miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa

w pkt IIL4 (odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarcz ej, jeLeliodrgbne przepisy wymagajq 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 upadlo Sci. 7.1'

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed , i:.

uptywem terminu skladania ofefi.7.2. Jeileliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce 
,. ,,

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy,nie wydaje sig dokument6lr'"

o ktorych mowa w pkt 7. zastgp$e sig je dokumentem zawieraj}cym odpowiednio oSwiadczenie

wykonawcy,zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego rcptezentacji, lub oSwiadczenie ,,.,

osoby, kt6rej dokument mia-l dotyczyl, zlo2one przednotariuszem lub przed organem s4dowym,

administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla6ciwymzewzglgdu na

siedzibg lubmiejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7' 1. stosuje

sig

M

Czgf;(,1 Nazwa: Wykonanie projekt6w wykonawczychnadostosowanie sygnalizacji Swietlnych na

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff-4d24-83c3-23b1cfd68024

ii',
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nr: skrzy2owaniach ulic: Pulawska - Wilanowska - Al. NiepodlegloSci, Pulawska - Al.

Niepodleglo6ci (przej6cie), Pulawska - NiedZwiedzia (przejScie) , Pulawska - Walbrzyska;

'Pulawska-Poleczki,Pulawska_Mysikr6lika,Pulawska-Plaskowickiejdobudowy

drogi rowerowej i ich wdrozenie

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielko36, zakres, rodzai i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreSlenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

. ,qlgre5leni e zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Wykonanie

projektow wykonawc zych nadqstosowanie sygnalizacji Swietlnych na skrzyzowaniach ulic: Pulawska -

Wilarrowska - Al. NiepodlegloSci, Pulawska - A1. NiepodlegloSci (przej6cie), Pulawska - NiedZwredzia r!,

(przejScie) , pulawska - Walbrzyska, Pulawska - Poleczki, Pulawska - Mysikr6lika, Pulawska - '

Plaskowickiej do budowy drogi rowerowej i ich wdrozenie

?) wsp 6lny slownik ztmlwiefr(cPv) : 4523329 4 -6, 7 1320000 -7, 7 13225 00-6

,,'

$WartoS6 czgscizam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

SartoS6 bez VAT:

Waluta:

!'

{) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w rniesi4cach:

ckres w dniach:

dgta rozpoczgcia:

d4rta zakofrc zenia: 20 1 8- I 0-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa brutto 50,00

Z: wydlu2enie okresu gwarancji +0,00

".i

6} INFORMACJE DODATKOWE:

'.:i

$.

iCzgS6 2 Nazwa: Wykonanie projekt6w wykonawczychna dostosowanie sygnalizacji Swietlnych na

l.nr: skrzy2owaniach ulic: Pulawska - Bogatki - Ludwinowska, Pulawska - Kajakowa -

l, Ghuszca, putawska - tr agiewnicka (przejScie), Pulawska - 6-9o Sierpnia (przejScie),

pulawska - Sporna - Pelikan6w, Pulawska - Baletowa, Pulawska -Kobzy, Pulawska -

r,ttfridlhrp.rrp.gov.pl/Zp400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ebe078f-03ff-4d24-83c3-23b1cfd68024
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Karczunkowska, Pulawska - Katarynki - Kuropatrry do budowy drogi rowerowej i ich

wdrozenie

J),Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wietkoit, zalcres, rodzai i iloli dostaw, uslug lub rob6t .,.r, ,

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

okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Wykonanie

projekt6w wykonawc zychnadostosowanie sygnalizacji Swietlnych na skrzyzowaniach ulic: Pulawska -
pogatki - Ludwinowska, pulawska - Kajakowa - Gluszca, Pulawska - tr-agiewnicka (przejScie), Pulawska -

6-9o Sierpnia (przej6cie), Pulawska - Sporna - Pelikan6w, Pulawska - Baletowa, Pulawska -Kobzy,

pulawska - Karczunkowska, pulawska - Katarynki - Kuropatwy do budowy drogi rowerowej i ich

wdrozenie
. 

'!..i 
'

2) Wsp6lny slownik ztm6wiefr(cPv) : 4523329 4 -6, 7 1320000 -7, 7 13225 00-6

f) WartoS6 czgsci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

SartoS6 bez VAT:

Waluta:

4r,

O;"aru, trwania lub termin wYkonania:

qkres w miesi4cach'. i

olcres w dniach:

idata rozpoczgcia'.
I

data zakoitczenia'. 20 I 8- 1 0-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Krryterium 7aJLli4VL9lLlE

: Cena ofertowa brutto 50,00

2.t; wy dltzenie okresu gwarancj i 40,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

I
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