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Ogloszenie nr 565852-N-2018 zdnia 2018-05-30 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzqdDr6g Miejskich: Opracowanie projektu wykonawczego

na przebudowg skrryZownia Rondo Dmowskiego

OGLOSZENTE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie o glosz eniaz Zamieszczarie obowiEzkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialalno56, lub dzialalnoS( ich wyodrgbnionych organizaryjnie jednostek' kt6re bgdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalehqcych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz30o/o, os6b zatrudnionych

przezza&ady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie pmeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierryli

przeprowadzenie PostqPowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryUpowierryli prowadzenie

postgpowania:
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jehelitak,nale2y wymienid zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz

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

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest prueprowadzane wsp6lnie zzamawiai4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, krajowy numer

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

tel.22 55 89 000, e-mailzzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 2Il'

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

Adres profilu nabywcY:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo^la uzyskad dostqp do natzqdzi i urz4dzeri lub

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Aeieli dotvc4flz

podzialobowi4zk6w migdzy zanawiajEcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiajqcymizinnych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaiqcych

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postqpowania, cry i w jakim zakesie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcY, c4 zam6wienie bqdzie

udzielane przezkazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone

w imi eniu i na t zecz po zo statyc h zamawiai4cych) :

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczo\yrpelny i bezposredni dostgp do dokument6w z postgpowania mozna uzyskad

pod adresem (URL)
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Tak

http ://www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http://wwwzdm.waw.pl

Dostgp do dokumentfw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uryskad

pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w innY sPos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

zarz4dDr6g Miejskich, ul. chmielna 120,00-801 warszawa, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystaniaznarzqdziiurz4dzerfl lub format6w

plik6w, kt6re nie sl og6lnie dostgpne

Nie
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Nieograniczony,pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzQdzimoznauzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nanva nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Opracowanie projektu wykonawczego

na przebudowE sk'rzyhownia Rondo Dmowskiego

Numer referencyj ny z DPZI 68 IPN/65/ 1 8

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

odniesieniu do:

Zzmawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastqpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

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

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalves, rodzai i iloit dostqw, uslug lub

rob6t budowlanych lub olcreslenie zapotrzebowania i wymagafi ) aw prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: wykonanie projekt6w na przebudowg skrzyZowania Rondo Dmowskiego w oparciu

o ,,Szczegdlow4 koncepcjg etapowej przebudowy ronda Dmowskiego uwzglgdniaj4c4
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wprowadzenie przejSi dla pieszych w poziomie jezdni iprzejazd6w rowerowych.

II.5) Gl6wny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoS6 zam6wienia (je1eli zamawiajqcy podaje informacje o wartofci

zamdwienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

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

maksymalna wartoit w calym olcresie obowiq4mania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakuPbw)

ll.7) czy przewiduie sig udzielenie zam6wiei, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 Pkt 3 ustawY PzP: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanqudzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art' I34ust' 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:

miesiacach: 12 lub dniach:

lub

data rozpo czgciaz lub zakoficzenia:

Jkres w miesi4cach Okres w dniach Datarozpoczgciz Data zakoitczenia

t2

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFOIUVIACJE O CHAIL\KTERZE PITAWNYM.
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EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ru.l) WARUNKI UDZTALV W POST4POWANIU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunk6w: l.Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3lata obrotowe (na

podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycia,,przych6d netto ze sptzedu4 produkt6q

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

mniejszej ni2:300 000,00 zl (slownie trzystatysigcy zlotychOO/l00).2.Wykonawcajest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonei dzia\alno(;ci rwiqzanei

zprzedmiotem niniejszego zatn6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej: 150 000,00 zl

(slownie: sto pigddziesiEt tysigcy zlotych 00/100)'

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunk6w: l.Wykonawca w okresie ostatnich 3latptzed uplywem terminu

skladania ofert, a je1eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal

co najmniej 6 uslug dotycz4cych opracowania projekt6w wykonawczychnabudowq lub

remont drogowej sygnalizacji Swietlnej z dostosowaniem jej do pracy w akomodacji' Projekty

te powinny dotyczy(,obszar6w miejskich o liczbie mieszkaric6w nie mniejszej niz 100 000

tysigcy. W celu potwierdzenia wykonania tych uslug, Wykonawca musi przedstawi6 vtykaz

gl6wnych uslug z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, daty wykonania i podmiot6w)narzecz

kt6rych uslugi te zostaly wykonane otazzilqczeniem dowod6w potwierdzaj4cych, 2e uslugi

zostaly wykonane naleirycie.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig

kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztalceniem

odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanE im powielzone, zgodnie zponiasrym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczbaos6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w

latach) - Doswiad czeniezawodowe/sta:Z pracy (w latach) - podstawa dysponowania' l)

Projektant rob6t drogolvych posiadaj4cy uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalnosci inzynieryjnej drogoweibezograniczeri- 1 osoba - 4lata-4laIa-podstawa

dysponowania. 2)Projektant rob6t elektrycznych posiadaj4cy uprawnienia budowlane do
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projektowania w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji rurzqdzeft

elektrycznych i elektro energetycznych bez ograrriczeh- 1 osoba - 4lata - 4lata- podstawa

dysponowania. Osoby wymienione powyZej powinny posiadai odpowiednie uprawnienia

budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydane na podstawie ustawy zdnia7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

22017 r.,poz.1332) oraz Rozporz4dzeniaMinistra Transportu i Budownictwazdnia 11

wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z

2014 poz.l278) lub odpowiadaj4ce im inne waZne uprawnienia budowlane wydane na mocy

wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w orazaktualne za|wiadczenie o wpisie na listg czlonk6w

wlagciwej izby samor z4du zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15.12.2000 r. o samorz4dach

zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictvta oruz urbanist6w - (tj. Dz' U. 22016 t.

poz.1946 zp6in. zm.). Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyZej mog4

byi r6wnie Z, zgodnie z art. l2austawy Prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie

kwalifikacje zostaly uznane nazasadach okreslonych w przepisach odrqbnych, w

szczegSlnoSci w przepisach ustawy z dnia22 grudnia 2015 r' o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych 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 nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacjr

zam6wieni awrazz informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

rlr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

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

lll.2.2) Zamawiaiqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art' 24 ust' 5

ustawy Pzp Tak zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

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

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OSWhUCZEN SKLADANYCHPRZEZWYKONAWC4 W CELU

wsTqPNEGO POTWIERDZENTA,1\E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKITJDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTfW, SKLADANYCH PRZ3,Z

wyKoNAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZPZ

Zamawiajqcy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwyzej oceniona, do zlozenia w

wznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych nadziefiAoheniaoSwiadczeri lub

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

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

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej,iezeli odrqbne

przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji'

m.t WyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

wYKoNAwC4wPoSTqPowANIUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOwCELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 2s UST. I PKT I

USTAWY PZP

ilL5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UUZTALU W POST4POWANIU:

l.zantawiai4cy wezwie wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwyzej oceniona' do zfoaen\aw

wznaczonym, nie kr6tsrym niz 5 dni, terminie aktualnych nadziehzfoheniaoSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznosci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia tj.: 1.1' W celu potwierdzenia spelniania warunku o

kt6rym mowa w pkt 7.2.l.L slwz - czgsci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i

strat), w przypadku gdy sporz4dzenie spraw ozdaniawymagane jest przepisami prawa kraju' w

kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a jezeli podlega ono badanivprzez

bieglego rewidenta zgodnie zprzepisami o rachunkowosci, r6wnie2 z opini4 o czgsci
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badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania

sprawozdania finansowego, innych dokument6w okre6laj4cych obroty orczak'tywar

zobowi4zania-zaokres nie dluZszy ni2 ostatnie trzy lataobrotowe, a jeheli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - zaten okres. Z zal1czonej czESci sprawozdania finansowego

powinno wynikai, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art.52 ust. 2 ustawy zdnia29 vnze(;nia

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

zarazemdaty podpisv-przezosobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i

kierownika jednostki, a jezeli jednostk4 kieruje organ wieloosobory -przez wszystkich

czlonk6w tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jestzalqczenie pisemnego

uzasadnieniadol1czonego do sprawozdania finansowego. W przypadku Wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego Zamawialqcy,za,, inne

dokumenty" vznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlohonqwUrzgdzie Skarbowym. 1.2. W

celu potwierdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.1.2. SIWZ - dokument6w

potwierdzaj4cych, Ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno3ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalno ilci zwirEzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na sumq

gwarancyjn4 okreSlonE przezZamaviaj4cego (zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3. W celu potwierdzenia spetrniania warunku, o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.1

SIWZ - wykazu uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczet'r okresowych lub ci4glych

r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich tzechlatprzed uplywem terminu skladania

ofert, a je1eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wlaz z podaniem

ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w,narzeczkt6rych uslugi zostaly

wykonane - zalqczniknr 2 (,,Do5wiadczenie wykonawcy"). Do powylszego wykazu powinny

by(, dolqczone dowody okreSlaj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zostaly wykonane lub

s4 wykonyw ane naletycie, przy czymdowodami, o kt6rych mowa s4 referencje b4dZ inne

dokumenty wystawione przezpodmiot, rrarzeczkt6rego dostawy lub uslugi byty

wykonywane, a w przypadku Swiadczeri ci4gtych lub okresowych s4 wykonywane, aieAehz

uzasadnion ej przyczany o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska6

tych dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczeri okresowych lub

ci4gtych nadal wykonywanych referencje bqdLime dokumenty potwierdzaj4ce ich nalezyte

wykonywanie powinny by6 wydane nie wczesniei ni| 3 miesi4ce ptzed uplywem terminu

skladania ofert. 1.4. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.2'2

SIWZ - wykazu os6b, skierowanych przezWykonawca do realizacji zam6wienia publicznego,

wrazzinformacjami na temat ich kwalifrkacji zawodowych, uprawnieti, doSwiadczenia i
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wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicznego, atakze zakresu

wykonywanychprzez nie czynnolci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi

osobami - zal4cznik nr 3 (,,Wykaz os6b").

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OsWI.IJCZEN LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH PF.ZF,Z

wyKoNAwc4 w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWTERDZENIA OKOLICZNOSCL O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

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

l. Je1eli zvzasadnionej przyczyny wykonawca nie mohe zloiry6 dokument6w dotycz4cych

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawialqcego, moZe przedstawi6

inny dokument, kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanychprzez

Zamawiaj1cego warunk6w udziatu w postqpowaniu. 2.Wykonawca mohe w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci, polegai na zdolnoSciach

technicmych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,

niezale2nie od charakteru prawneg o lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych' 2' 1'

Zamawiajqcy L4daod wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych

podmiot6w nazasadach okreslonych w art. 22austavty Pzp,przedstawienia w odniesieniu do

tych podmiot6w, w celu potwierdzeniabraku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 usI. 5

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

dzialalnoSci gospodarc zej, jeaeliodrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji.

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

udowodni6 Zamawiajqcemu, 2e tealizuj1c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi

zasobami tych podmiot6w w szczegolno6ci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych podmiot6w do

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

celu oceny, czy Wykonawca polegai4cnazdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na

zasadachokreslonych w art. 22austav,ry Pzp,bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami w

stopniu umo2liwiajQcym naleiryte wykonanie zam6wienia publicznego orazoceny, czy

stosunek l4cz4cy wykonawcAztymipodmiotami gwarantujetzeczywisty dostqp do ich

zasob6w, Zamawiajqcy L4dadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnoSci: 2.3.1' zakres

dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w

innego podmiotu, przezwykonawc 9, przy wykonywaniu zam6wie nia, 2.3 .3' zakres i okres
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udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach

kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,zr.ealizuie roboty budowlane lub

uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotyczq.2.5. JeZeli zdolnoSci technicme lub zawodowe

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

potwierdzaj4 spelnieniaprzezwykonawcg warunk6w udzia\uw postgpowaniu lub zachodzq

wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy zEda, aby wykonawca w

terminie okreSlonym przezzamawiajqcego: 1) zastqpilten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami lub 2) zobowi4za\.sig do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia,

je1eliwykaze zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4 lub ekonomicznq, o

kt6rych mowa w Pkt 2.3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia z am 6wienia : P ruetar g nieo graniczony

IV. 1.2) Zamaw iai4cy i'qda wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4c do przetargu obowiryanyjest, przed uplywem terminu skladania

ofert, wnieS6 wadium nacaly okres zwiqzaniazofertq,w wysokoSci 7.300,00 zl (slownie:

siedem tYsigcY trzYsta ztotYch)

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

Nie

Nalezypoda6informacjenatematudzielaniaza|iczek:

IV.f.4) Wymaga sig zlozenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznYch :

Nie

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

katalog6w elektronicznYch:

Nie
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Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloheniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rry zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, 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 zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

p rzewidziana maksymal na liczb a ucze stnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obej muj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bqd4zanieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego sYstemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamiczrego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w

formie katalo g6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlohonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynarnicznego systemu zakupow:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieogroniczony, przetarg

ograniczony, negociacje z ogloszeniem) Nie

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

Nalezy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostqpnienia:

Informacje doty czqce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji eleklronicmej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy bEde mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotyczEcewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego,tozwi4zafr i specyfikacji

technicznych w zakresie Pol4czef:

Wymagania dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

czy wykonawcy, kt6tzy nie zNofilinowych post4pieri, zoslan4 zakwalifikowani do

nastgPnego etaPu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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Kryteria Lnaczenie

cena ofertowa brutto 50,00

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego 20,00

lygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych 10,00

zapewnienie stalego dostgpu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za

pomoc4 serwera ze zdalnymdostgpem dlazanawiaj4cego (tzw. "chmura")
10,00

https: / lbzp.uzp.gov.pU ZP 4D0PodgladOpublikowanego.aspx?id:3 6...

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2\ Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedurTr o kt6rej mowa w art. 24aaust.1 ustawy Pzp (ptzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniaf wszystkie oferty:

przewidzian e jest zastrze1enieprawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przepr owadzenia ne gocj acj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawil i rozw\4zania stanowi4ce podstawq do skladania ofert, jeaeli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:
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Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiryatr:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musza

odpowiada6 wszystkie ofertY:

podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajEcych negocjacjompoptzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie prowadzona licytacja elektronicma:

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

elektronicznej:

Wymagania dotycz4cerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne ulrz4dzefi informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okreslenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

wykonawc y, kt6rry nie aoirylinowych postEpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etaPu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu 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 zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

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

Wymaganiadotycz4cezabezpieczenianale?ytegowykonaniaumowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

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

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezywskaza1za\<res,charakterzmianorazwarunkiwprowadzeniazmian:

l.Zgodnieztreftci43y:t.144 ustawy - Prawo zam6wiehpublicznychZamawiaj4cy przewiduje

zmiany postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru

Wykonawcy dotycz4ce wartoSci umowy, terminu realizacjrumowy, sposobu tozliczehumowy,

terminu rozhczehumowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia

nastgpuj4cych okolicznoSci: l)w razie koniecznoSci podjgcia dzialafizmietzaiqcych do

ograniczenia skutk6w zdarzenialosowego wywolanego przezczynniki zewnEttzne, kt6rego nie

mozna bylo przewidzie1 z pewnosci 4, szczeg6lnie zagrazaj4ce bezpoSrednio iryciu lub zdrowiu

ludzi lub gro?qcegopowstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej niZ spowodowana dzialariem

lub zaniechaniem naruszaiqcym dyscypling Srodk6w publicznych; 2)w nastqpstwie

wykraczajqcychpozaterminy okreslone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych

termin6w formalno-prawnych urzgdowych majqcych wptyw na termin realizacji zam6wienia o

ile ich prryczynEnie sq zaniedbania lub zaniechania wykonawcy; 3) ograniczenia srodk6w

budzetowy chprzeznaczonychnarcalizacjg zam6wienia; 4) koniecznoSci wykonania opracowari

projektowych zamiennych. 5) koniecmoScizmiany zakresu dokumentacji projektowej

(przedmiotu zam6wienia) lub koniecznoSci wprowadzenia innych zmian do Umowy, w tym

nniany terminu wykonania Przedmiotu zam6wienia w wyniku uwag lub wytycznych BPMiT

Urzgdu m.st. Warszawy, w szczeg6lnoSci koniecznoSci przygotowania przez Wykonawca

alternatywnych koncepcji w celu uzyskania zatwierdzenia BPMiT. - odpowiednio do tego jaki

wplyw nate zmiany bgd4 miaty wyzei wymienione ptzypadki- 2. zmiany umowy mog4 by6

dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6

ustawy pzp.3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartei umowy jest sporz4dzenie podpisanego

przez Strony Protokolu koniecznoSci okreSlaj4cego przlczyny zmiany oraz potwierdzajEcego
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wyst4pienie, co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protok6l

koniecznoSci bgdzie zalqcznikiem do aneksu do niniejszej umowy.

IV.6) INF'ORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (iezeli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-06-12, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6W ze wzglgdu na piln4 potrzebq udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, ptzetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskaza6 powody:

JE ryklub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin nni4zaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

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

nieprryznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zrvrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przezparfistwa czlonkowskie Europejskiego

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

calo5ci lub czgsci zam6wienia: Nie

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

slu'4ce sfinansowaniu zam6wierfl na badania naukowe lub prace ronvojowe, kt6re

zamawiaj4 cy zamierznNprzeznaczyl,na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie

zostaty mu puyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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