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Ogloszenie ff 618913-N-2018 z dnia 2018-09-19 r'

Miasto Stoleczne warszawa - zarzqdDr6g Miejskich: obsluga i utrzymanie systemu odwodnienia ulic

Zworeriskiej i Zegariskiej na odcinku od ul. pozaryskiego do ur. Mr6wczeiw dzielnicy wawer bez

tunelu Pod torami

Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczanie nieobowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej 
,ir.-'!'r. " - r!i;'

Nie

Nazwa projektu lub Programu

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

dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly

Tam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

nrarginalizowanych

Nie

\ale2y poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalelqcych do jednej lub wigcej kategorii,

9 kt6rych mowa w art. 22 trst.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30o/o, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

'';
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
;: ti,

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

i, postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiai4cy powierzyl/powierzyli

i przeprowadzenie PostgPowania

! Nie

,,,.Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli prowadzenie

. .:postgpowanra:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie
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Je2elitak,naleLy wymieni6 zamawiajEcych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie orazpodac

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii'

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiajqcymi z innych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wier[ publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny ,ul. ul. Chmielna 120,00801 Warszawa, woj. mazowieckie, pafstwo Polska, tet.2255

89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks228 909 211.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyska6 dostgp do narzEdzi i urz4dzeh lub format6w

plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

r.3) WSP6LNE UDZIELANTE ZAM6WIENIA (ieieti dotyczy)z 
,r,.,

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych pafrstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajEcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, c4 zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalycbzamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJAT ,,,

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

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunkr6w

zam6wienia
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Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyska6 pod

adresem

Nie

t1,

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:

zarzqdDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-801 warszawa, Kancelaria

ttJ

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqdzeri lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pe\ny,bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzgdzimoinauzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.L) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Obslugaiutrzymanie systemu odwodnienia
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ulic Zwoleriskiej i Zegahskiej na odcinku od ul. Pozaryskiego do ul. Mr6wczej w dzielnicy Wawer bez

tunelu pod torami

Numer referencyj ny z DPZI L0I/PN/93/1 8

,t; Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Usfugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

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

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zosta( udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

.'

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzai i ilolt dostaw, uslug lub robot

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

- okre$leni e zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Obsluga i

utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleriskiej i Zegariskiej na odcinku od ul. Pozaryskiego do ul.

Mr6wczej w dzielnicy Wawer bez tunelu pod torami WartoSi szacunkowazam6wienia nie przek:racza

r6wnowartoSci kwoty 30 000 EURO
',

II.5) Gl6wny kod CPV: 90640000-5

Dodatkowe kody CPV: i,

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):
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WartoS6 bez VAI:

Waluta:

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

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

zakup6w)

ll.7)Czyprzewiduiesigudzieleniezam6wiefi,okt6rychmowawart'67ust'Ipkt6iTlubwart'

134 ust. 6 pkt 3 ustawy PzP: Nie

okreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu orazwarunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6lub 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:

tub

data rozpo czgcia: lub zakofrczenia: 2018-12-31

Jkres w miesi4cach Ckres w dniach Datarozpoczgcia Datazakohczenia

2018-12-31

II.9) Informacj e dodatkowe:

III.1) WARUNKMZIL\,U W POST4POWANIU

m.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnYch PrzePis6w

OkreSlenie warunk6w:

i. Infonnacjedodatkowe

UI.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
:

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

nastgpuj4ce warunki udziahu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj:

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

strat" pozycj a,,przych6d netto ze sprzedaLy produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,ptzych6dnetlo ze

sprzedaby i zrownane z nimi") w wysokoSci nie mniej szej ni? 50 000,00 zl (slownie: pig6dziesi4t
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tysigcy zlotych). 2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnosc i zwi4zanej z przedniotem niniejs zego zam6wienia. na sumg gwarancyjn4 co

najmniej: 50 000,00 z1(slownie: pig6dziesi4t tysigcy zlotych)'

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogQ ubiega6 sig Wykonawcy, kt6tzy spelniaj4 :.

,.r I,, nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj.: I '

Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzeduplywem terminu skladania ofefi, a jezeli okres

prowa dzeniadzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczefr okresowych.

lub ci4gtych r6wniez wykonuje): co najmniej dwa zam6wienia o wartoSci nie mniejszeifiZl50 000,00

ztkaLdew zakresie eksploatacj iurz4dzehsystem6w kanalizacyjnych obejmujqcych przepompownie

Sciek6w, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanaty Sciekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym

instalowal i byl operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych

urz*dzenodwodnienia,w zal<resie kt6rego dokumentowal na noSniku elektronicznym historyczne

dane monitorowanych parametr6w wrazzwizualizacj4 monitoringu na wzqdzeniachZamawiaj4cego.

2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniar4i,

doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanq im powierzone, w .ii.j

szczeg6lno6ci okreslonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (t'j-Dz'U. z

2017 r.,poz. 1332, zp62n. zm.),zgodnie zponriszym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymaganaliczba

os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - Do6wiadczenie zawodowe (liczba lat

pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. 1. I(erownik rob6t z uprawnieniami

budowlanymibezograniczehwspecjalnoSciinstalacyjnejwzakresiesieci,instalacji,urz4dzeh

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gorvych ikanalizacyjnych do kierowania robotami i.r.

budowlanymi - 1 osoba - 5 lat -5 lat - podstawa dysponowania.2. Automatyk posiadaj4cy

uprawnienia eksploatacyjne do ll(v dlaurz4dzefi instalacji i sieci energetycznych - 1 osoba - 5 lat - 5

lat - podstawa dysponowania. Osoba wymieniona w pkt I powinna posiada6 odpowiednie i

uprawnienia budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t1. Dz. U . z

2017 r.,poz.1332,2p62n. zm.) orazrozporz1dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia I I

wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014

poz.l278) lub odpowi adaj4ceim inne waineuprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej

obowi4zuj4cychprzepis6w oraz posiadai aktualne za|wradczenie o wpisie na listg czlonk6w

wlaSciwej izby samorzqdu zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzEdach

zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanist6w (tj. DzU.22016 r. poz. 1725).
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'|:. " Stanowiska okreslone powyzej moga zostai r6wnie2 powierzone obywatelom pafrstw czlonkowskich ' '

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj6w Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, zgodn ie z art.l2a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r.o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w pairstwach

czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz'U' z2016 t',poz' 65)'

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

i,r.:ri) udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnosci ptzy tealizacji zam6wienia

wraz zinformacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie i'

Informacje dodatkowe:

IIr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)Podstawywykluczeniaokre5lonewart.24ust.lustawyPzp

lll.2.2') zzmawiai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art' 24 ust' 5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcyprzewiduje nastqpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okre6lon a w afi' 24 ust' 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak(podstawawykluczeniaokre5lonawart.24ust.5pkt2ustawyPzp)

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

,.,}

rrr.3) WyKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZWYKONAWCE w CELU

yST4PNEGo PoTwIERDZENIA,Zr.NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA

WARUNKI UDZIAN,U W POST$POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

IrI.4) WyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKtr ADANYCH P1aZEZ

wyKoNAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU i

POTWIERDZENIA oKoI|,|CZNOSCI, o KTORYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona, do zloLeniaw

wyznaazonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefizlolenia oSwiadczefi lub
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dokument6w, potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie afi. 24 tst.5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wlaSciwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheh odrqbne przepisy wymagajq wpisu

do rejestru lub ewidencji.

m.s) WyKAZ OSWTaICZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZWYKONAWCE

w posT4powANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

m.5.1) W ZAKRESIE SPET,NIANIA WARUNKOW ADZIAtr U W POSTqPOWANIU:

1.Zamawiaj4cywezwieWykonawca,kt6regoofertazosta|anajwy2ejoceniona,doz|o2eniaw

wyznaczor1ym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziehzlohenia oSwiadczeri lub i,ii

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz

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

sekcji IIl.I.2pkt I - czgscisprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq

lub miejsce zamieszkania, a jeaehpodlega ono badanivprzezbieglego rewidenta zgodnie z przepisarri

o rachunkowo6ci, r6wniez z opini1o czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4 zanychdo sporzqdzania spraw ozdaniafinansowego, innych dokument6w olae6lajQcych 
,.

obroty oraz aktywa i zobowi4 zania - za ostatnie trzy lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia

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

wynika6, Le sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnra29 wrzelnra 1994 r. o

rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniemzarazem daty podpisu=

przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeaeli ri,.

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

odmowy podpisu wymagane jest zalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4zanychdo sporz4dzania sprawozdania

finansoweg o Zamawiaj4cy,za,, inne dokumenty" uznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlolonqw

lyzEdzie Skarbowym. 1.2. W celu potwierdzenia spelniania warunku o ktorym mowa w pkt w sekcji

III.l.2pkt2 - dokument6w potwierdzajqcych,ze Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnolci zwrqzanej zptzedmiotem

niniejszego zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okreslon4 przezZamawtajqcego(zawieraj4cych

potwierdze nie zapNaty ubezpieczenia). 1 .3 . W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa

w w sekcji III. 1.3 pkt 1 - wykazu uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczefr okresorvych lub

ci4glych r6wnie2wykonywanych, w okresie ostatnich trzechlatprzeduplywem terminu skladania

ofert, a jeLeli okres prowadzenia dziaLalno6ci jest kr6tszy - w tyrn okresie, wtaz z podaniem ich i
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wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w , na rzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane -

zalqczntknr 2 do SIWZ (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powyLszego wykazu powinny by6

dolqczone dowody okreSlaj4ce , czy wymienione w wykazie ush,rgi zostaLy wykonane lub s4

wykonywanenale|ycie,przy czymdowodami, o kt6rych mowa s4 referencjebqd2 inne.dokumenty

wystawioneprzezpodmiot, rarzeczkt6rego dostawy lub uslugi byty wykonywane, a w przypadku

Swiadczefr ciqglychlub okresowych s4 wykonywane, a jeheli zuzasadnionej przyczyny o

, obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - o6wiadczenie

Wykonawcy;w przypadku Swiadczeri okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencjebqd2

inne dokumenty potwierdzaj1ce ich nalezyte wykonywanie powinny by6 wydane nie wczeSniej ni23

miesiqce przeduptywem terminu skladania ofert. 9.1.4.W celu potwierdzenia spelniania warunku o 
.,

kt6rym mowa w w sekcji III. 1.3 pkt2 - wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawca do realizacji

zam6wienia publiczne go, wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieti,

doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicznego, atakLe zakrestr

wykonywanychprzeznie czynnoSci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami -

zalqcznik nr 3 do SIWZ (,,Wykaz os6b"). 9.1.5.W celu potwierdzeniabraku podstaw wykluczenrana'.

podstawie art.24ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i '

informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeileli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub

ewidencji.

Irr.s.2) w ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

rII.6) WyKAZ OSWTAICZEN LUB DOKUMENTOW SKI,ADANYCH PRZE,ZWYKONAWC&

w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

Je1eli zuzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo2e zloLy6 dokument6w dotyczEcych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiajqcego, mo2e przedstawi6 inny dokument.

kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przez Zamawiajqcego warunk6w

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

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

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

ekonomicznej innych podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawnegoL1czEcych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.l.Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyilej, powinien przedlo?yt w odniesieniu do tych podmiotow te same dokurnenty, ad ,.

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiqzany zloLyc wykonawca, jak r6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu w postgpowaniu, kt6re
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' wykonawca wykazuje z powotaniem sig na zasoby tego podmiofi.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnid zamawiajqcemu' 2etealinjqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w,w szczeg6lnosci :

przedstawiaj4c zobow iqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych

zasob6w na potrzeby realizacjrzam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6ryrn mowa powy2ej przedstawia

wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona na1wy2ej.2.3.W celu oceny, czy wykonawca polegaj4c

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

bEdzie dyspono walniezbEdnymi zasobami w stopniu umo2liwiaj4cym nale2yte wykonanie

zam6wienia publiczne go orczoceny, czy stosunektqczqcy wykonawc E ztymipodmiotami gwarantuie

rzecrywistydostgp do ich zasob6w, zamawiajycy 24dadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnosci:

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

zasob6w innego podmiotu, przezwykonawc Q,pfzy wykonywaniu zam6wienia,2'3'3' zakres i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wieni a,2.3-4.czy podmiot, na zdolno6ciach kt6regg

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postqpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, zrealintje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych

wskazane zdolnosci dotyczqz.S. Jehelizdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna'

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

warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz1wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy Lqda,aby wykonawca w terminie okreSlonym przezzamawraj4cego: 1) zast4prlten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiEzal sigdo osobistego wykonania '.,,1

odpowiedniej czgsci zam6wieni a, jeaeliwykale zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq ) .

finansow4 lub ekonomicznq,o kt6rych mowa w pkt 2. 3. Wykonawca zal4czy do oferty formularz

cenowy -zalqcznlknr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

w.1) oPrs

N.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Ptzetatg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiaiqcy 24da wniesienia wadium :

Nie

Informacja na temat wadium

i , ! . Zamawrajqcy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postgpowaniu

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

NaleLy poda6 informacje na temat udzielania za]Iiczek ]

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

katalo g6w elektronicznYch :

Nie

elektronicznYch:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.f.s.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenieoferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

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

(przetarg ograniczony, negociacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstvvo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczb a wykonawc6w

Maksymaln a liczba wYkonawc6w

Kryteria selekcj i wYkonawc6w :

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

Umowa ramowa bqdzie zawarta'.

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

P rzewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id =10726e5b462d43ee'b3ac-360d3cdb18d4
11118



1 9.09.201 8 httpsJ/bzp.uzp.gov.pl/ZP40OPodgladOpublikowanego.aspx?id=1 0726e5b462d-43ee-b3ac-360d3cdb1 8d4

':
Zam6wienie ob ej muj e ustanowi enie dynamic zne go systemu zakup6w :

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej bEdqzamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznych :

Nie

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bqdzie prowadzona:

Nale|y wskaza6 elementy, kt6rych wartosci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co 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 udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebie gu aukcj i elektronicznej :

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

wykonawcy bEde mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotycz1ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczefi:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej: /

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2ylinowych postqpief, zostan? zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

, .,.,IV.2.2) KrYteria

Kryteria Znaczenie

1.Cena ofertowa brutto 60,00

)-.czas reakcji +0,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musze spelnia6 wszystkie oferty:

przewidziane jest zastrzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstEpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

Przewidziany jest podzial,negocjacji na etapy w celu ogtaniczenia liczby ofert:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tyrn liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagafi zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwipzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeLeh zamawiajqcy przewiduje nagrody:

WstQpny harmonogram postqpowania:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id =1Q726e5b462d-43ee-b3ac-360d3cdb18d4
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Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzah'.
' 

Nale2y 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 odpowiadad

wszystkie oferty:
:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

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

wymag an i a te chni c zne ur zqdzeh info rmatyc zny ch:.

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

post4piefr:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zlo2yli nowych postqpiefr, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatru w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:
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Wymag ani a doty czqce zab ezp re czenia naleLyte go wykonani a umo wy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowier{ zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano lvyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskazalzaV,res, charakter zmianotazwarunki wprowadzeniazmiau ,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ie2eli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

lg.6.Z\Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu:

Data: 2018-09-27, godzinla: 10:00,

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

ni e o grani cz ony, pr zetar g o gr aniczony, ne g o cj a cj e z o glo szeni em) :

Nie

Wskaza6 powody:

Jgzyklub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4 dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwi4zaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

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

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

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

IV.6.5) przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki sluZ4ce

sfinansowaniu zam6wier[ na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przezn czy6 na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

,; '
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1. Oferta wraz z zalqcznikami musi byi podpisanaprzez WykonawcE. Zamawiaj4cy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wla6ciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalno6ci gospodarc zej. Je2eli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa, tc

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

zlo1onewrazzoferlE w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nalehy '

zalqczyt dokumenty potwierdzaj4ce,2e osoba udzielaj1ca pelnomocnictwa byla upowa2niona do

, reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat w szczeg6lno6ci

przez zalEczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.Zasady skladania oferty przez podmioty ;
wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.l.Wymagane o6wiadczenia wskazane w sekcji III.3 (oSwiadczenie Wykonawcv

o spelnianiu warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e;, nie podlega 
,

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

przezkahdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. O6wiadczeniate maj4 potwierdzac

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

kahdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp61n4 zobowi4zani s4 do ustanowienia pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu or"=

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie 
:

pelnomocnika musi zawieral w szczegolnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, ktoregr:

dotyczy,Wykonawcow ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego,,'.

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

pelnomocnika musi by6 podpisany w irnieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o

udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania o6wiadczeri woli, wymienione we ..ii

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze:,.,

zostad zawarte w umowie o wspoldzialaniu zloionej wraz z ofertq. Dokument (lub dokumenty)

zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zloiony wrazz ofert4 w formie oryginalu lub .,.

notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawieraj?cego ustanowienie 
;.,

pelnomocnikanaleLy za\yczyt dokumenty potwierdzaj 4ce,2e, osoba udzielaj1ca pelnomocnictwa byla

upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnicfwa (co mozna wykazaa

w szczeg6lnoiciprzezzalqczenie odpisu z Ikajowego Rejestru S4dowego).2.3.Wszelka korespondencja.

orazrozliczenia dokonywane bgdq wyLqcznie z pelnomocnikiem. 2.4.Wypelniaj4c formularz oferty, jak,,

r6wnie2 inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy,nale2Tr

wpisa6 dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

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

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakirn

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

podmiotach w o6wiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzia\aw postgpow aniu orazoSwiadczenie Wykonaw cy,'ze nie podlega wykluczeniu na r.,

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp).4. W celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okolicznoSciach, o kt6rych mowa vi

art.24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

, r : informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiaj4cemu oSwiadczenie (w

' oryginale) o przynale2noSci lub braku przynaleLnoSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art.

24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z.e zlo'2eniem oSwiadczenia o przynaleinoSci do tej samej grupy

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

zam6wienia, dowody, '2e powi4zania z innym wykonawc4 nie prowa dz4 do zakl6ceniakonkurencji w , :

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

powinno by6 zlo2one przezka2dego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu

wykonawc6w,kt6rzy z\oLyli odrgbne oferty - zalqcznll< nr 4. Wykonawca jest uprawniony zLoLy1 wraz

z ofertqoSwiadczenie (w oryginale) o braku przynale2noSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy,f,

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, je'2eli Wykonawca nie jest czlonkiem

hadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zlo2y(, oSwiadczenie o braku przynaleinoSci do

grupy kapitalowej zgodnie zprawdq, po ustaleniuznale?yl4 starannoSciq,'2e nie zachodzyw jego

przypadku powiqzaniatworzqce grupg kapitalowq, w rozumieniu ustawy z dnra l6 lutego 2007 r. o ,.,,

ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e SwiadomoSci4, 'ze skladanie nieprawdziwych oSwiadcz.elr.,

slu2qcychuzyskaniu zam6,wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci kamej. W takim przypadku, ,,

Wykonawc a moLe nie sklada6 oSwiadczenia o braku przynaleLno6ci do tej samej grupy kapitalowej , nd .,,, ,i
podstawieiwokolicznoSciach,okt6rychmowawart.24ust.llustawyPzp,tj.wterminie3dnioddnia

zamieszczenia na stronie internetowej ZamawiajEcego informacji z otwarcia ofert. ZamawiajEcy nie i.,

bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wzywalWykonawcy do uzupelnienia oSwiadczenia o braku

prrynaleino6ci do tej samej grupy kapitalowej . 5. Zamawiajqcywykluczy Wykonawcg z postgpowania, .-,

tle zajdqwobec tego Wykonawcy okoliczno6ci wskazane w art. 24 ust.l pkt 12 - 23 orczust. 5 pkt I,2j
4 ustawy Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloilenia o6wiadcz.eir lub dokument6w

potwierdzajEcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5 (aktualne nadzieir zlo2enia 
i

o6wiadczenia lub dokumenty, kt6re potrvierdzajq okolicznoSci spelniania warunk6wudziafuw

postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) , jeheh: 1) Wykonawca wskaze dostgpnoS6

o6wiadcz.ef lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji IIL4 i III.5 i w formie elektronicznej pod

okre6lonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbaz danych, w szczeg6lnoSci i.

lejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o inforrnatyzacji dzialalnoSci 
r
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podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. lll4 oraz z 2016 r. poz.352). W takirn

przypadku Zamawiaj1cy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przez Wykonawcg

oSwiadczenia lub dokumenty.Dotyczy to w szczeg6lno6ci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. tJ . z 2001 r. Nr 168, poz. I 186, z p52. zm.) oraz wydrukow z

Centralnej Ewidencji i Informacj i oDziatalnoSci Gospo darczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o

, swobodzie dzialalnoSci gospodarczej z dnia 2lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z p62n. zm.),2)

Wykonawca wska2e o5wiadczenia lub dokumenty , o kt6rych mowa w sekcji III.4 i I 11.5 , kt6re znajdu,lq

sig w posiadaniu Zamawiaj1cego, w szczeg6lno6ci o5wiadczenia lub dokumenty przechowywane przez

Zamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiajqcy w celu

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

posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile sA one aktualne. 7. JeLeli Wykonawcqma siedzibg lub 
.,

miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa

,, * OOT IIL4 (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci

gospodarcz ej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada dokumen, tubj,r,

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

potwierdzaj4ce odpowiednio, 2enie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo 6ci. 7.1.

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wcze6niej niz 6 miesigcy przed .. 
,.:.

uplywem terminu skladania ofert. T .2. Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce

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

o ktorych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieruj1cym odpowiednio o6wiadczenie

wykonaw cy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie 
:,, ,

osoby, kt6rej dokument miat dotyczy|, zlohone przed notariuszem lub przed organem s4dowym,

administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwymze wzglgdu na

siedzibg lubmiejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuje

sie.

iit
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