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Ogloszenie nr 614678-N-2018 z dnia 2018-09-10 r'

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDrt6g Miejskich: Opracowanie projektu wykonawczego

' ' ; l, na rozbudowg Zintegrowanego Systemu Zarz4dzania Ruchem - ETAP II

ocr,oszENrE o ZAM6WIENIU - Uslugi ' '' i

ZamieszczanieogloszeniazZamieszczanieobowi4zkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6t"nenia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub Programu

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

dzialalnoSd,lub dzialatnoSd ich wyodrgbnionych organizaryjnie jednostek' kt6re bqdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalelqcychdo jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL30o/o, os6b zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMA\YIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaiqcy powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postgPowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:
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Postgpowanie j est przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiajQcych

Nie

Jezelitak,nale?y wymienii zamawiaj4cych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj?postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt6w wrazz

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfistw

czlonkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiaj4cymi z innych parlstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich, krajowy numer

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

tel.22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 2ll.
Adres strony intemetowej (URL) : http ://www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mohna uzyskai dostgp do narzEdzi i urz4dzeri lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Administracj a samorz4dowa

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ie^eli dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamavmai4cych jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy iw jakim zakresie zaprzeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaiEcy, czy zam6wienie bgdzi e udzielane przez ' ; ir

ka2dego z zamawiaj4cych indywiduahie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

r ze cz p o zo staly ch zamaw iaj qcych) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokumentdw z postgpowania moina 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 : //www. zdm.waw. Pl

Dostgp do dokume nt6w zpostgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskai

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu 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:

Oferta musi byi sporzqdzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzqdziirurz1dzerf lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie
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Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moznauzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Opracowanie projektu wykonawczego

na rozbudowg zintegrowanego Systemu zarz4dzania Ruchem - ETAP II

Numer referenryjny z DPZ/96/PN/90/ I 8

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przepiowadzono diatog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamt6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgsci:

Nie

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

odniesieniu do:

Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup

czgsci:

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

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub:-;
rob6t budowlanych lub olweflenie zapotrzebowania i wymagait ) aw przypadku partnerstwa

innowaryjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Opracowanie projektu wykonawczego narozbudowg Zintegrowanego Systemu

i':irr': ir' Zarz}dzaniaRuchem-ETAP ll.Szczeg6lowoprzedmiotzam6wieniaokreslonyzostalwOpisie ' ' :

przedmiotu zam6wieni a (Ptozdzial V SIWZ). Warto5i szacunkowa zam6wieni a przek,racza
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r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniej szani2r6wnowarto3i kwoty 221 000 EURO.

II.5) Gl6wny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kodY CPV:

II.6) Calkowita wartoS( zam6wienia (ie2eli zamawiajqcy podaje idormacie o wartoici

zamdwienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

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

mal<symalnawartoit w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o ktdrych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i T lub

w art. 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. 1 pkt 6 lub w art. l34ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kttfry zostala zawartz

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

miesi4cach: 12 lub dniachz

lub

data rozpoczgciat lub zakofrczeniaz

Okres w miesi4cact )kres w dniach DatarczpoczEcia Datazakohczenia

I2

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane:

-rozpocz1cie: w dniu zawarciaumowy, -zakofrczerue: 12 miesigcy od dniazavtarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE 9 CIIARAKTERZE PRAWNYM.

5 221 10.09.2018, l0:19



https: / lbzp.ury.gov.pU ZP 4}lPodgladOpublikowanego.aspx?id:dd...

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m.1) WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANTU

UI.f.f) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepistiw

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy,kt6rzy

spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub

finansowej tj.: l) Wykonawca uzyskal Sredni przych6d.za ostatnie 3lataobrotowe (na

podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja ,,przych6d netto ze sprzeduly produkt6w,

towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda?y i zr6vtnane z nimi") w wysoko6ci nie

mniejszej niz 500 000,00 zl (slownie: pigiset tysigcy ztotych). 2) Wykonawca jest

rbezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno1cizwi4zanej z

przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej: 250 000,00 zl

' (slownie: dwieScie pig6dziesi4t tysigcy zlotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okre5lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy

I 
spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialuw postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub :

zawodowej tj.: 1) Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzed uptywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziaLalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w

, . ,,i przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych r6wnie2 wykonuje): co najmniej 6 uslug

dotycz1cych opracowania projektu wykonawczego na budowg 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. 2)

t,, . t: \ Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, r. ;:! :,,

uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4

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

budowlane (t4.Dz.U.22017 r.,poz. 1332,2p62n. zm.), zgodnie zponihszym wykazem: Lp. . j:...:r: ']l

Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) -
DoSwiadczenie zawodowe (liczba latpracy na danym stanowisku) -podstawa dysponowania.
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1. Projektant rob6t drogolvych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w

specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ogranic zefi - | osoba - 4lata - 4lata - podstawa

dysponowania. 2. Projektant rob6t elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do

projektowania w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ivtz}dzefrelektrycznych

i elektroene rgetyczf\ych bez ograniczeh - 1 osoba - 4lata- 4lata- podstawa dysponowania'

Osoby wymienione powyZej powinny posiadad odpowiednie uprawnienia budowlane, a wigc ,i,i -.,

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane

napodstawieustawy zdniaTlipcalgg4t.Prawobudowlane (t1.Dz.U.z20l7t-,poz.1332,z

p6Ln. zm.) orazrozporzqdzeniaMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014n w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. rJ . z 2014 poz'1278) lub

odpowiadaj4ce im inne waZne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej

obowi4zuj4cych przepis6w oraz posiada6 aktualne zalwladczenie o wpisie na listq czlonk6w

wlaSciwej izby samor zqdu zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorz4dach zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanist6w (ti. Dz. tJ ' z

2016 r. poz. 1725). Stanowiska okreslone powyzej mog4 zosta( r6wniez powierzone

obywatelom paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych

kraj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane

orazzprzepisami ustawy zdnia}2 grudnia2}l1 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji

zawodowych nabytych w pafstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 22016 r., poz.

6s).

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

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci ptry rcalizacii

zam6wieniawrazz 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

Ill.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamaviaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

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

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)
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rrr.3) WYKAZ OSWTADCZEN SKLADATIYCH PRZEZWYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENTA,1tE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI-NIA KRYTERIA

SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

IIr.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRX.EZ

wyKoNAwc4 w posT4PowANru NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajv,ryzej oceniona, do zloheniaw

rl4vznaczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych nadzienz\okeniaoSwiadczef lub

dokument6w, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzenia

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

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne

przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji.

m.t WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PRZF-Z

wyKoNAwc4 w posT4powANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPET,NTANIA WARUNKOW UOZTAT,U W POST{POWANIU:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajvyzej oceniona, do z\oheniaw

Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziertzlo2enta oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu,

tj.: l. czg(ci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

sporzqdzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma
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siedzibg lub miejsce zamieszkania, a je2elipodlega ono badaniuptzez bieglego rewidenta

zgodnie zprzepisami o rachunkowo3ci, r6wnie2 z opini4o czgSci badanego sprawozdania' a w

przypadku wykonawc6w niezobowiqzanychdo sporz4dzania sprawozdania finansowego'

innych dokument6w okreslaj4cych obroty oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie ttzy lata

obrotowe, a je1eliokres prow adzemadzialalnoSci jest kr6tszy - za ten okres. Z zalqczonei

czgsci sprawozdania finansowego powinno wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art' 52 ,rri ,-iii.

ust. 2 ustawy z dr.tta29 vtrzelnra 1994 r. o rachunkowosci, tj. 2e sprawozdanie finansowe

zostalo podpisane - z podanie m zalazemdaty podpisu - pfzez osobg, kt6rej powierzono

prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a je2eli jednostk4 kieruje olgan

wieloosobo;vqy -pnezwszystkich czlonk6w tego organu' W przypadku odmowy podpisu

wymagane jestzalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

frnansowego. w przypadku wykonawc6w niezobowiqzanych do sporz4dzania spraw ozdania

finansoweg o Zamawnj4cy, za,, inne dokumenty" uzttam.in. deklaracjq podatkowa PIT

zlo6on4wlJrzEdzieSkarbowym. 2. dokument6w potwi erdzajqcych, Ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno!;ci zwiqzanej z

przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg gwalancyjn4 okreSlon4 przez

Zamawiajqcego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 3. wykazu uslug

wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4gtych r6wnieZ wykonywanych, w

okresie ostatnich trzechlatprzeduplywem terminu sktadania ofert, aieheli okres prowadzenia

dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiot6 w, na rzeczkt6rych uslugi zostaly wykonane. Do powyzs zego wykazu

powinny by(, dol1czone dowody okreslaj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zostafu

wykonane lub s4 wykonywane nalezycie,przy czym dowodami, o kt6rych mowa s4 referencje

bqdLircrcdokumenty wystawione przezpodmiot, narzeczkt6rego dostawy lub uslugi byty

wykonywane, a w przypadku Swiadczeri ci4gtych lub okresowych s4 wykonywane, aieheli z

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

tych dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczef okresowych lub

ci4glych nadal wykonywanych referencje b4dZ inne dokumenty potwierdzaj4ce ich naleiryte

wykonywanie powinny by6 wydane nie wczesniej niZ 3 miesi4ce przeduplywem terminu

skladania ofert. 4. wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawca do tealizacji zam6wienia

publiczneg o,wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri,

doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publiczne go, a takze

zakresu wykonywanychprzeznie czynnoSci orcz informacj4 o podstawie do dysponowania
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tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w SKI,ADAI\YCH PptZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

Jeheli zuzasadnionej przycryny wykonawca nie moke zlohy,6 dokument6w dotycz4cych

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamaviaj1cego, moze przedstawid

inny dokument, kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przez

Zamawiapcego warunk6w udzialu w postgpowaniu.2. Wykonawcamoae w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach orazw

odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czEici, polega6 na zdolnoSciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,

niezalehnie od charakteru prawneg o lEcz1cychgo z nim stosunk6w prawnych. 2.1.

Wykonawca,kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, orazkt6rego oferta zostanie

ocenlona najwyhej, powinien przedlo?yl w odniesieniu do tych podmiot6w te same

dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi4zany zloiry(,

wykonawca, jak r6wniez te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu

postgpowaniu, kt6re wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiotu.2.2.

Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii

Zamawiaj4cemu, 2e realizuj1c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych

podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do

. I I oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na pohzeby realizacjizam6wienia.

Zobowi4zanie, o kt6rym mowa powyZej przedstawia Wykonawca, kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyzej.2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajEc na zdolnoSciach lub sytuacji

innych podmiot6w nazasadach okre5lonych w art. 22austawyPzp,bgdzie dysponowal
r: ' i 

niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj qcymnaleiryte wykonanie zam6wienia i, : :i

publicznego oraz oceny, czy stosuneklqczqcy wykonawc7 ztymi podmiotami gwarantuje

neczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiaj4cy LEda dokument6w okreSlaj4cych w

ri..],'iszczeg6lnoSci:2'3.|'zakresdostgpnychWykonawcyzasob6winnegopodmiotu,2.3.2'spos6b
wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez WykonawcE,przy wykonywaniu zam6wienia,

2.3.3. zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy
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podmiot, na zdolnosciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w

postgpowani u dotyczqcych wykszt a\cenia,kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia'

zrealintjeroboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnosci dotycz4' 2'4' Jeaeh

zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub ftnansowa, podmiotu, o

kt6rym mowa w pkt Z.,niepotwierdzaj4 spelnienia przezwykonawca warunk6w udzialu w

postgpowaniu lub zachodz4wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,zamawiai4cy 24da' 
:

aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiaj4cego: 1) zaslqpil ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzal sig do osobistego wykonania odpowiedniej

czgscizamowieni a, jezeliwykazezdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4

lub ekonomicznq,o kt6rych mowa w pkt 2'

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

ry. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam 6wienia : P ruetar g nieo graniczony

IV. 1.2) Zamaw iai4cy Lqda wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetarguiest zobowi4zany,ptzeduplywem terminu skladania

ofert, wniesi wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysokoSci 9 500,00 zl (slownie:

dziewigi tysigcy pig6set zloly ch).

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

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

ofert katalog6w elektronicznYch:

Nie

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

katalo g6w elektronicznYch:

Nie

Informacje dodatkowe:
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ry.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlohenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloaeniem oferty

zasadniczej:

Nie

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

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstio

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 bedzie zawarta;

Czy przewiduje sig ograniczenie Iiczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana m aksym alna liczb a uc ze stnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

' Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4zamieszczorre dodatkowe informacje dotyczqce

a'i i: | 'tr dynamicznego systemu zakup6w' | 
" ' ''

12 z2l
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig z)'o2enie ofert w

formie katalo g6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobrani e ze zlokonych katalog6w elektronicznychinformacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w: r,i, .i.:

W.l.S) Aukcj a elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony' przetarg

ograniczony, negocj aci e z ogloszeniem) Nre

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

Naleiry wskazad elementy, kt6rych warto5ci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej: 
:

Przewiduje sig ograniczeniaco do przedstawionych wartosci, wynikajqce z opisu

przedmiotu zamtfwienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej otaz jaki bgdzie termin ich udostqpnienia:

Informacj e dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bqd4 warunki' na

jakich wykonawcy bede mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotycz4cewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zafii specyfikacji

technicznych w zakresie Pol4czeh:

wymagania dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zloirylinowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA ocENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kttfrej mowa w art. 24aa ast.l ustawy Pzp Qrzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeherie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przepr ow adzenia ne go cj 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 konkurenryjnego

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

'

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w,l,t6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilirozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeaeli zamawiaj1cv przewiduje

nagrody:
j. ;r" 'i

Kryteria Tnqazcnie!u4wzwlll\

cena ofertv brutto i0,00

wykonanie komputerowej symulacj i ruchu drogowego 20,00

tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych 10,00

zapewnienie stalego dostgpu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za

pomoc4 serwera ze zdalnym dostgpem dlazamawiai4cego (tzw. ,,chmura")
10,00

14 221
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Podzialdialogunaetapywceluograniczenia|iczbytozwiqzafi:

NaleZy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadad wszYstkie ofertY:

Podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wyma g ani a te chni czne wz4dzen informatyc zny ch:

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

post4pieli:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy ne zloirylinowych post4pieri, zostanEzakwalifikowani do nastqpnego

etaPu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

] j
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanqwprowadzone do tresci zawieranej umowy w

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

wyma gani a doty czqc e zab ezpie czenia nale|yte go wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6,rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskaza6 zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zgodnie ztre(ci1 art. 144 ustawy - Prawo zam6wieri publicznychZamawiaj4cy przewiduje

zmiany postanowieri umowy w stosunku do tre5ci oferty. na podstawie kt6rej dokonano wyboru

Wykonawcy dotyczqce wartoSci umowy, terminu realizacjiumowy, sposobu rozliczenumowy,

terminu rozliczenumowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia

nastgpuj4cych okoliczno6ci: 1) w razie koniecznoSci podjgcia dzialaftzmierzajqcych do

ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego ptzezczynniki zevtngtrzne, kt6rego nie

mohnabylo przewidzie(, z pewnoSci1, szczeg6lnie zagraLaj4ce bezpo6rednio Zyciulub zdrowiu

ludzi lub gro?4cego powstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej ni2 spowodowana dzialantem

lub zaniechaniem naruszajEcym dyscypling 6rodk6wpublicznych;2)w nastgpstwie

wyl<raczaj4cych poza terminy okreSlone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych

termin6w formalno-prawnych urzgdowych maj4cych wplyw na termin realizacji zam6wienia o ile

ichprzycryn4 nie s4 zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy; 3) ograniczenra Srodk6w

' , , budZetowych przeznaczonych na realizacjg zam6wienia; 4) koniecznoSci wykonania opracowari ,

projektowych zamiennych. 5) konieczno6 ci zmiany zakresu dokumentacji projektowej

(Przedmiotu zam6wienia) lub koniecznoSci wprowadzenia innychzmiando Umowy, wtym

zmiany terminu wykonania Przedmiotu zam6wienia w wyniku uwag lub wytycznychBPMiT

' / j 
Urzgdu m.st. Warszawy, w szczegolnoSci koniecznoSci przygotowania ptzez WykonawcU 'i irr 1'.

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

wptyw nate zmiany bgd4 miaty wyzej wymienione przypadki.2. Zmiany umowy mog4 by6

i:t :i: i .i; dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 .t . i.:
ustawy Pzp. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzEdzenie podpisanego

przez Strony Protokolu koniecznoSci okre5laj4cego przyczyny zmiany oraz potwiefizal4cego
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wyst4pienie, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych powyzej' Protok6l koniecznosci

bgdzie za\qcznkiem do aneksu do umowy'

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

;'i:

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018 -09-20, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu sktradania wniosk6w, ze wzgrgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetargnieogranicz ony,ptzetatgograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie 
:

Wskazad powodY:

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

postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin z,ni4zaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

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

nieprryznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajQcych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez parfistwa czlonkowskie Europejskiego

porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by(przeznaczone na sfinansowanie

calo5ci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) przewiduje si9 uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki

slui4ce sfinansowaniu zam6wierfi na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiaj4 cy zamierzgllprzeznaczy(, na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Oferta v,fiqzzzalqcznikami musi byi podpisanaprzezwykonawca. zamavnaj4cy wymaga, aby

ofertg podpisano zgodnie zzasadamtreprezentacii wskazanymi we wla6ciwym rejestrze lub

ewidencji dzialalno6ci gospodarc zej. Jeizeli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie

10.09.2018, 10:19
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pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty.

Pelnomocnictwo musi zostat zlolone wrM z ofert4 w oryginale lub notarialnie po5wiadczonej

kopii. Do pelnomocnictwa nale|y zalqczyf dokumenty potwierdzaj 4ce, Ze osoba udzielaj4ca

pelnomocnictwa byla upowahnionado reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania

p elno m o cnictwa (c o mo Zna wykazac w szcze g6lno S ci pr zez zal1czenie o dpi su z Kraj owe go

Rejestru S4dowego) . 2.Zasady skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie:2.1.

Wymagane odwiadczenia wskazane w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialuw postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy, Ze nie podlega wykluczeniu

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny by(, zloaone przez

kaZdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczeniate niajq

potwierdzai spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu orazbrak podstaw wykluczenia w

zakresie, w kt6rym kahdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziatu w

postgpowaniu oraz brak podstaw wyklucz enia. 2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4

zobowrqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie

zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieruj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawierai

w szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6reg o dotyczy,

Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawieraj1cy ustanowienie

pelnomocnika musi byi podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig

wsp6lnie o udzielenie zam6wienia,przezosoby uprawnione do skladania oSwiadczefl woli,

wymienione we wlaSciovym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego

pelnomocnika moZe zostal zawarte w umowie o wsp6ldzialaniuztolonej wraz zofert1.

Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zostac zlohony wraz z

ofert4 w formie oryginalu lub notarialnie po6wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w)

zawieraj4cego ustanowienie pelnomocnika nale2y zal4czy(, dokumenty potwierdzaj 4ce,2e osoba

udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowalnrona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie

udzielania pelnomocnictwa (co moZna v,rykazad w szczeg6lnoSciprzezzal1czenie odpisu z

Krajowego Rejestru S4dowego) .2.3. Wszelka korespondencja orazrozliczenia dokonywane bgd4

wyl4cznie z pelnomocnikiem. 2.4.Wypelniaj4c formularzoferty,jak r6wnieLinne dokumenty,

powoluj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, nalezy wpisai dane

dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika

tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powotuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu
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wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia otazspelniania' w zakresie' w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu, zamie Szczainformacje o tych

podmiotach w oswiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oswiadczenie wykonawcy o

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

wykluczeniunapodstawieart.24ust.lpkt12_23|ust'5pkt:r,2i4ustawyPzp)'

4.wykonawca w terminie 3 dni od zamiesz czeniana stronie internetowej informacji, o kt6rej 
"'r' 'i',,.

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzpprzekazuiezamawraj4cemu oswiadczenie (w oryginale) o

przynaletnosci lub braku ptzynalelnosci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w att'24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.Wrazze zlokeniem oSwiadczenia o przynaleimoSci do tej samej grupy

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

udzielenie zam6wienia, dowody, ze powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakJ6cenia

konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia' Wymagane oSwiadczenie' o kt6rym mowa

w zdaniu pierwszym powinno by6 zlokoneprzezka2dego wykonawca wsp6lnie ubiegajqcego sig , .

ozam6wieniewodniesieniudowykonawc6w,kt6rzyz|oiry|iodrgbneoferty.Wykonawcajest

uprawniony zlo2y6 wrM zofert4 oswiadczenie (w oryginale) o braku przynalehnosci do glupy

kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 t' o ochronie konkurencji i

konsument6w, jezeli wykonawca nie jest czlonkiem ?adnei grupy kapitalowej ' wykonawca jest

zobowi4zany ztoiLy|oswiadczenie o braku ptzynaleanosci do grupy kapitalowej zgodnie z

prawdQ, po ustaleni vznalelyt4 starannos ciq,Zenie zachodzqw jego przypadku powi4zania

tworzqcegrupgkapitalow4,wrozumieniuustawyzdnial6lutego200Tr.oochroniekonkurencji

i konsument6 w orazze swiadomosci4, ze skladanie nieprawdziwych oswiadczeri sluZ4cych

uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnosci karnej' w takim przypadku'

Wykonawc amozenie sklada6 oSwiadczenia o braku przynaleznoSci do tej samej grupy

kapitalowej, na podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art' 24 ust' 11 ustawy Pzp' tj' w

terminie 3 dni od dnia zamie szczeniana stronie intemetowej zamawiaj4cego informacji z

otwarcia ofert. zamawiajqcy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywal wykonawcy do

uzupelnienia oSwiadczenia o braku ptzynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej' 5'

Zamawiaj4cy wykluczy Wykonawca z postgpowania, o t|e zajdqwobec tego Wykonawcy

okolicznoSci wskazane w art. 24ust.1 pkt 12 -23 orazust' 5 pkt 1,2i4 ustawy Pzp' 6'

wykonawca nie jest obowi4zany do zLoheniaoswiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych

okolicznosci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) (aktualne na dzief zloLenia oswiadczenia lub

dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznosci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

braku podstaw do wykluczenia), jeZeli: 1) wykonawca wskaze dostgpnosd oswiadczeri lub
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dokument6w o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi og6lnodostgpnych i bezplatny chbazdanych, w szczeg1lHosci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o informaty zacji dzialalnosci
podmiot6w realizuj}cychzadaniapubliczne (Dz. u. 22014 r. poz. lll4 orazz2016 r. poz.352).
w takim przypadku zamawiajilcy pobiera samodzieln ie ztychbaz danychwskazane przez
wykonawca oswiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczegolnosci informacji odpowiadaj4cej
odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aaustawy z
dnia2} sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. u. 22007r. Nr 16g, poz.lrg6,z
pozn' zm') oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Inform acji oDzialalnosci Gospodarczej
zgodnie z att' 38 ust. 4 ustawy o swobodz ie dzialalnosci gospodar czej z dnia 2 lipca 2004 r.
(Dz'U ' z 2015 r., poz. 584, z po2n. zm.), 2) Wykonawca wskaze oSwiadczenia lub dokumenty, o

kt6rych mowa w pkt III.4) i I[.5), kt6re znajdui4 sig w posiadan iu zamawiai4cego, w
szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiajqcego zgodni e z art.

97 ust' 1 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiajycy w celu potwierdzenia spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych

oSwiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. T. Je2eli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa

w pkt III.4) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji o dziatalno6ci

gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada

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

zamieszkarua, potwierdzajqce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadloSci. 7.1. Dokument5r, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny byd wystawione nie wcze5niej niZ

6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.7.2. Je2eliw kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, , ,

nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa wpkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym

odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego

reprezentacji, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, zloaone przed,notariuszem

lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub ;' j,r ''l
gospodarczego wlaSciwym ze wzglEdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkarria tej osoby. Zapisy pkt7.1. stosuje sig.
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