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Ogloszenie nt 652847 -N-20 I 8 z dnia 20 I 8- 1 | -26 r.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4d, Dr6g Miejskich: Prrygotowanie dokumentacji projektowei oraz

wykonanie inwestycji w zakresie budowy drogi dla rower6w przy ul. Starzyfiskiego na odc. od ul.

Namyslowskiej do Ronda iLaba.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanieogloszenia:Zamieszczanieobowi4zkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publiczne go

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

dzialalnoS6r lub dzialalnoS6 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re b9d4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale2Ecych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230o/o, os6b zatrudnionych przezzakNady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgp owanie j est przeprowa dzane wsp 6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie
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Je2eli tak, naIe2y wymieni6 zamawiajqcych,kt6rry wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie otazpodat

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt6w wtaz z danymi do

kontakt6w:

postgpowanie jest przeprowadzanewsp6lnie zzamnwialecymi z innych parf,stw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przlryadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierf, publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczre Warszawa - ZarzqdDr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny, ul. ul. Chmielna 120 , 00801 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo Polska, tel.22 55

89 000, e-mail zzp@zdm.waw.p1, faks 228 909 2ll'

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mohnauzyska6 dostgp donarzgdziivrzqdzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSPOLNE IIDZIELANIE ZAMoWIENIA (ieieti dotyc4t)z

Podzialobowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostqpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zarra*irajqcymi z inrrych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, aW zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostatych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uryskad pod

adresem (URL)

Tak

http ://www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod

adresem

Nie

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

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:

ZarzqdDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystaniaznarzgdziiarz4dzerf, lub format6w plik6q kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, be4poSredniibezplatny dostgp do tych narzgdzimozna uzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.L) Nazrva nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz
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Dodatkowe kodv CPV:

lKod 
cPV 

I

14s233162-21

l+srrrzoo-oltl

14s233224-sl

14s23322s-21

https://bzp.uzp. gov. pl/ZP400Pod gladOpublikowanego

wykonanie inwestycji w zakresie budowy drogi dla rower6w przy ul. Starzyriskiego na odc. od ul.

Namyslowskiej do Ronda Zaba.

Numer referencyj ny z DPZI 127lPN/l I 4/l 8

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zamlwienie podzielone jest na czgfici;

Nie

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

Zamavl{a1j4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czg5ci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wieniao na kt6re mo2e zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoic, zakres, rodzai i iloii dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagafi ) tw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:

Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycjiw zakresie budowy drogi dla

rower6w przy ul. Starzyriskiego na odc. od ul. Namyslowskiej do Ronda Zaba. Warto66 szacunkowa

zam6wieniaprzel<racza r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani2 r6wnowartoSd kwoty 5

548 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233161-5
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26.1'l.2018 https://bzp.uzp.gov.pt/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ccS1861a-34314121-a8dd-c940bb9c82d2

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaie informacie o wartoici zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

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

malrsymalna wartoi| w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zalwp6w)

Il.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wierf,,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre6lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oriLz warunk6w na jakich zostanqudzielone zam6wienia, o

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

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

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

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub ztkoficzenia: 2019-10-30

Ckres w miesi4cach Dkres w dniach Datarozpoczgcia Datazakohczenia

2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWI\IYM'

EKONOMTCZNYM, FTNANSOWYM r TECHNTCZNYM

m.1) WARIINKI IJDZTAI,A W POST4POWAI\ru

m.1.1) Kompetencje tub uprawnienia do prowrdzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w
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OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunk6w: OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig

Wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 nastgpujEce warunki udziafuw postgpowaniu dotycz4ce sytuacji

ekonomicznej lub finansowej tj.: l. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: l.l. Wykonawca uzyskal

Sredni przych6d za ostatnie 3lataobrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja

,Brzych6dnetto ze sprzedairy produkt6w, towar6w imaterial6w" lub ,Brzych6dnetto ze sprzedaLy i

zr6wnane znimi") w wysokoSci nie mniejszej ni2 1 000 000,00 zl (slownie:jeden milion z\otych

00/100); 1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnoficimri7zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjnq co najmniej 500

000,00 zl (slownie: pig6set tysigcy z\otych 00/100);

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

Okre$lenie warunk6w: OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig

Wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci

technicznej lub zawodowej tj. l. zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj.: 1.1. Wykonawca w okresie

ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest

kr6tszy w tym okresie wykonal: Co najmniej dwie roboty budowlane polegaj4ce na budowie lub

przebudowie drogi, obejmujqce: drogg dla rower6w lub drogg dla rower6w i pieszych, lub pas ruchu

dla rower6w, na Nqcznqkwotg nie mniejszqni?2 000 000,00 zlbrutto 1.2. Wykonawca ma do

dyspozycji osoby legibrmuj4ce sig kwalifftacjamizawodowymi, uprawnieniami, do6wiadczeniem i

wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanqim powierzone, w szczeg6lnoSci

okreslonymiprzepisamiustawy zdniaT lipca1994r. Prawobudowlane (tS.Dz.U.z20l7 r.,poz.

1332 zp62n. zm.\, zgodnie z ponizsrymwykazem: Lp. Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres

posiadania wymaganych uprawnieri - DoSwiadczenie zawodowe (liczbalatpracy na danym

stanowisku) - podstawa dysponowania. l.Projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalnoSci

in4mieryjnej drogowej bez ograniczefi - | osoba - 5Lat- 5lat- podstawa dysponowania 2.Kierownik

rob6t drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci inZynieryjnej

drogowejbezograniczefi,-|osoba-5lat-5lat-podstawadysponowania.3.Kierownikrob6t

elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacjiiwzqdzeri elektryczrrychi elek-troenergatycrrychbez ograniczeh- I osoba - 5

lat - 5 lat - podstawa dysponowania. Osoby wskazane powy2ej powinny posiadad odpowiednie

uprawnienia budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT .07.1994 r. Prawo budowlane (ti.Dz.U' 22017

r.,poz.1332 zp6Ln. zrfl.) orazRozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownicfwaz dnia ll wrzeSnia

20l4r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z20l4poz'1278)lub

odpowiadaj4ce im inne wa2ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze6niej obowi4zuj4cych

przepis6w oraz aktvalne zaSwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wla6ciwej izby samorzqdu

zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia15.12.2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w,

inzynier6wbudownictwaorazurbanist6w -(tj.Dz.IJ. z2016r.poz.1725). Osob4 (Kandydatem) na

stanowisko wymienione powy2ej moLe byd r6wnie2, zgodnie z art. l2austawy Prawo budowlane,

osoba, kt6rej odpowiednie kwalifftacje zostaly :uzrrane ta zasadach okreSlonych w przepisach

odrgbnych, w szczeg6lnoSci w przepisach ustawy z dnia22 grudnia2}l5 t. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (pz.U. 22016 r.,

poz.65).

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

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wienia

wraz zinformacj4 o kwalifikacj achzawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

l[l.2.2) Zamawitjqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcy 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 pl<t2 ustawy Pzp)

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

rrr.3) WYKAZ OSWI^q,DCZEN SKLADAITYCH PRZ,EZ WYKONAWC4 W CELU

wsT4pNEGO POTWTERDZENTA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ SPELNIA

WARI]NKI LJDZLALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak
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Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OsWr,q.DczEIt LUB DOKUMENTfW, SKLADA5IYSH PRX'EZ

wyKoNAWC4 W posT4powAtlru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZPZ

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zosta\anajwyilej oceniona, do zlozenia w

]qlry/znaczo1ym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziehz\o2enia oSwiadczeri lub

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

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

centralnej ewidencji i informacj i o dzia\alnoSci gospodarczej, jeLeli odrgbne przepisv wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

m.5) wyKAz oswrADczEN LUB DOKUMENToW SKLADAI\YCH PRZEZWYKONAWC4

w posT4powANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

ilr.5.1) w ZAKRESTE SpEr,NrANrA WARUNK6W UDZTAT,U w POSTQPOWANIU:

l.ZamawiajEcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyilej oceniona, do z\oheniaw

v1yznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych nadziehz'to2enia oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu oruz

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

sekcji lll1.2 pkt 1- czgsci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

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

lub miejsce zamieszkania, a jeLelipodlega ono badanitptzezbieglego rewidenta zgodnie zprzepisami

o rachunkowo6ci, r6wniez z opini1o czgsci badanego sprawozdania, aw przypadku wykonawc6w

niezobowiqzanych do sporzqdzania sprawozdaniafinansowego, innych dokument6w okreSlajqcych

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

dzialalno5ci jest kr6tszy - zaten okres. Z za\qczonej czEi;ci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, 2e sprawozdanie spehria wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzeflnia 1994 r. o

rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniemzaruzem daty podpisu -
przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a je2eli

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

odmowy podpisu wymagane jestzaNqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finansowe go. W przyp adku Wykonawc6w niezobowi4 zany ch do sp or zydzania spraw ozdania

finansowego Zamawiajqcy, za n, inne dokumenty" vznam.in. deklaracjg podatkowa PIT z\oionqw
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rJrzgdzieskarbowym. 1.2. w celu potwier dzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji rrr 1.2

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

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoScizuiqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wieniana

snmg gwar ancyjnqokreslon4 przezZamawiajqcego(zawierajqcychpotwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt64rm mowa w sekcji III 1.3 pkt 1:

-wykantrob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5latprzeduplywem

terminu skladania ofert, a jeLeli okres prowadzenia dziaNalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wrazz

podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na tzeczkt6rych roboty zosta\y

wykonane, zzalqczeniem dowod6w okreSlaj4cychczy te roboty budowlane zostaNy wykonane

nalezycie,w szczeg6lnoSci informacji o tymczy roboty zosta\y wykonane zgodnie z.ptzepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukoriczone,przy crqdowodami, o kt6rych mowa, s4 referencjeb4dL

inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, rLarzeczlt6rego roboty budowlane byty wykonywane, a

jeLelizuzasadnionejprzycryny o obiektywnym chankterze wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokument6w - inne dokumenty - za\1czniknr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). 1.4. W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji III 1.3 pktz' wykazu os6b, skierowanych

przezWykonawc A do rcalizacji zam6wienia publiczrego,wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doSwiadczeniai wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania

zam6wienia publicznego, atak2e zakresu wykonywanychprzez nie czlmnoSci oraz informacj4 o

podstawie do dysponowania tymi osobami - zalEcznik nr 3 (,,Wykaz os6b")

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERToW SELEKCJT:

rrl.6) wyKAz OsWt^LnczEN LUB DOKUMENT6W SKLADAI\YCH PRX,EZ WYKONAWC4

w posT4powAr\ru NA WEZWATIIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

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

Je1eliz uzasadnionej przycryny wykonawca nie mo2e zloiry| dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicmej wymaganychprzezZamawiajqcego, moze przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

udzialuw postgpowaniu. 2.Wykonawca moLe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do konkretnego zam6u'ienia,lub jego

czgsci,polegad na zdolnoSciach techniczrych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleLnie od charakteru prawnegolqczqcych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.1 .Wykonawca,kt6ry polegana zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyLej,powinien przedlozyt w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiqzany zloiry| wykonawca, iak r6wniez
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te same dokumenty dot. potwierdzeniaspelniania warunk6w udzialu w postqpowanitq kt6re

wykonawc awykan$ez powolaniem sig na zasoby tego podmiotu.2.2' Wykonawca, kt6ry polega na

zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqcemu' 2erealintjqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci

przedstawiaj4c zobowipzanie(oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasob6w napotrzeby realizacjizam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powy2e.i przedstawia

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyLej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc

na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w nazasadachokre3lonych w art. 22a'wtawyPzp,

bgdziedysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umo2liwiajQcym naleSe wykonanie

zam6wienia publiczre go onzoceny, czy stosuneklqczqcy wykonawca ztymipodmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy Zqdadokument6w okreslajqcych rv szczeg6lnoSci:

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

zasob6w innego podmiotu, przezWykonawcg,pr4 wykonywaniu zam6wienia,2.3.3. zakres i okres

udziafuinnego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w :udziafuw postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,

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

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

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

warunk6w gdziafuw postgpowaniu lub zachodz1wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy 24da, aby wykonawca w terminie okreSlonym przezzamawiajqcego: l) zast4lil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqza\ sig do osobistego wykonania

odpowiedniej czgsci zam6wienia, je2eliwykuhe zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

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

cenowy tj. zalacznknr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

ry.l. 1) Ihyb udzielenia zam6wienia: Ptzetarg nieograniczony

IV. 1.2) Zam*viaj4cy L4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetarga jest obowi4zany,przed uplywem terminu skladania ofert,

wnieS6 wadium na caly okres zwiqzania ofert4, w wysoko5ci: 87 000,00 zl (slownie: osiemdziesi4t

siedem tysigcy z\otych 00/100)
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W.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:.

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

katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszczasig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Z\oLenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloLeniem oferty z,asadniczq:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6wrktilrzy zostan4zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konlatrencyiny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minim alna liczb a wykonawc6w

Maksymaln a liczb a 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:

Przewidziana maksymal na liczba uczesbrik6w umowy ramowej :
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Informacje dodatkowe:

zam6wienie obejmuj e ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczorre dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznYch:

przewiduje sig pobrani e ze zlohonych katalog6w elektronicnrych informacji potrzebnych do

sporzEdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Naleiry wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 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 dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

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

wykonawcy bpde mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotyczqcewykorzystywanego sprzgtu elekhonicznego,roztxri4zari i specyfikacji technicnrych

w zakresie polEczeh;

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektroniczrej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektroniczrej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

czy wykonawcy, lctlrzy nie zloirylinowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zanl<nigcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V,2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

1.Cena ofertowa brutto 60,00

) gwarancja powy2ej 60 miesigcY 35,00

5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aaust.1 ustawy Pzp (pnzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz? spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzehenieprawa do udzieleniazam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowa dzenia ne go cj acj i

Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ogtaniczenialiczby ofert:

Nale2y poda6 informacje natematetap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w,kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

ro7ytiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeileli zamawiajqcy przewiduje nagrody:
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Wstgpny harmonogram postgpowanla:

p o dzia\. dial o gu Ia etapy w celu o gI arriczefiia liczby r oz.r,/ i?zah:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

W.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiada6

wszystkie oferty:

podziaNnegocjacji 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 prowadzonalicylacja elektroniczna:

Adres strony internetowej,nakt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymaganiatechniczneurz4dzehinformatycznych:

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

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zloirylinowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elekhoniczrej:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanEwprowadzone do tresci zawieraneiumowy w sprawie

zam6wieniapublicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagani a doty czqce zabezpieczenia nalefiego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.5) zMrAI\A UMOWY

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

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskazal zakres,charakter nrian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmianyumowy l. Zamawiajqcy przewiduje mozliwoS6 dokonaniazrrrianpostanowieri umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w poni2ej opisanym

zakresie i przypadkach: I .l Zmianaterminu ukoriczenia rob6t. l.l.l Zmiany spowodowane warunkami

atmosferyc znymiw szczeg6lnoSci: a) klgski zywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegaj4ce od

typowych, uniemozliwiaj1ceprowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzef,

dokonywanie odbior6w, l.l.2nrriany spowodowanenieprzewidzianymiw SIWZwarunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,w szczeg6lnoSci: a) niewypaty, niewybuchy; b)

wykopaliska archeologiczne; c) odmienne odprzyjgtych w dokumentacji projekfowej warunki

geologiczne,w szczeg6lnoSci wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja. d)

odmienne odprzyjgych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istrnienie

niezinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; e) w razie

koniecznoSci podjgcia dzialahnnier;qqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego

przez c4mniki zewngtrzne, kt6rego nie mo2na bylo przewidziel z pewnoSciq, szczeg6lnie zagtaLajqcego

bezpoSrednio zyciu i zdrowiu ludzi. f) ntiany,w przypadku uzasadnionego poleceniaZamawiaj4cego

dokonania zamiewrych rob6t lub ich czgsci;wyst4pienia rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych

uzale1nione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - jeLeli terminy ich zlecenia,todzaj lub zakres,

uniemo2liwiajqdotrrymanie pierwotnego terminu umowrlego. g) nniany bgd4ce nastgpstwem nie

dopuszczenia do ich wykonywaniaprzezuprawniony organ lub wstrzymania rob6t ptzez uprawnione

organy, z prTy cTqniewynikaj 4cych z winy Wykonawcy; I . 1 .3 . Zmiarry bgdqce nastgpstwem

okolicznoScile24cychpo stronie Zamawiaj4cego, w szczeg6lnoSci wstrzymanie rob6t przez

Zamawiajqcego; L1.4 Zmiany bgd4ce nastgpstwem dzia\ania organ6w administracji i innych podmiot6w

o kompetencjachzbli2onych do organ6w administracjiw szczeg6lnoSci eksploatator6w infrastnrkhrry

oruzw\a1cicieli grunt6w pod inwestycjg,w szczegllnoSci: a) przekroczente za|'reSlonych przezprawo lub
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regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach' termin6w wydawania

przezorgany administracji lub inne podmioty decyzji, zewtoleit,uzgodnieri rtp'; b) odmowa wydania

przezorgany administracji lub inne podmioty wymaganychdecyzji'ze vrolefi'uzgodnieri zprTycTyn

niezawinio nychprzezwykonawca, w tym odmowa udostgpnieniaprzezwlascicieli nieruchomosci do

cel6w realizacjiinwestycji; 1.1.5 inne prTycTwy zewngttzneniezale2ne odzamawiajqcego oraz

Wykonawcy skutkuj4ce niemo2liwoSci4 prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoSci

przewidzianych umow4;w prrypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicanoSci wymienionych w pkt

l.l.2 - 1.1.5 czasukoriczenia Rob6t mo2eulec odpowiedniemu przedlu2eniu, o czas niezbgdny do

zakofrczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b naleizyty,nie dlu2ej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci. 1.1.6. zmianybgd4ce nastgpstwem koniecznosci udzielenia zam6wieri dodatkowych, kt6re

wstrzymuj4lub op6Zni ajqrealizacjg przedmiotu Umowy. 1.2. Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia'

1.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnoSci nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a'

niedostgpnoS6 na rynku material6w lub wzqdzefi wskazanych w dokumentacji spowodowana

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem zrynku tych material6w lub urzqdzeri, b. pojawienie sig na

rynku material6w lub urzqdzef nowszej generacji ponxalajqcych na zaoszczgdzenie koszt6w rcalizacji

przedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajqce

uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c. pojawienie sig nowszej technologii wykonaniazaprojektowanych rob6t

pomtalajqcej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak r6wnie2

koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d. Zmiany technologiczne prowadzqce do: l)

obnizenia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakoSci i funkcjonalnoSci; 2) obniilenia koszt6w

u2ytkowania obiektu czy eksploatacjiurzqdzeh,przy braku ztniany ceny koricowej; 3) podniesienia

wydajnoScivrzqdzefi,podniesieniabezpieczeristwa, usprawniefi w trakcie uzytkowania obiektu ,ptzy

braku zmiany ceny koricowej; e. zlecenie rob6t zkoniecznych do wykonania a wyniklych po odkryciu i

ocenie stanu technicznego urz4dzehinfrastnrktury technicznej, f. odmienne od przyjqtych w

dokumentacji warunki geologiczne skutkuj4ce niemozliwolciqzrealizowaniaprzedmiotu umowy przy

dotychczasowych zalo2eniachtechnologicznych, g. odmienne od przyjgtych w dokumentacji warunki

terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w

budowlanych; h. koniecznoSC zrealizowaniaprzedmiotu umowy przy zastosowaniu innych tozu,iqzafi

techniczrych lub materialowychzewzglgdu na nrriany obowi4zujqcego prawa, lub okolicanoSci

gospodarczych, i. koniecznoill usunigcia sprzecznoSci w dokumentacji w przypadku niemo2noSci

usunigcia sprzecznoSciprzy pomocy wykladni, w szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopieri

pierwszeristwa. W przypadku wystqrienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.2.1

mo2liwa jest w szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2

nniany lokalizacji budowanych urzqdzeh. Zamawiaj4cy przewiduje w takiej sytuacji nnianq
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wynagrodzenia odpowiednio do zmian zustnia\ych w trakcie realizacjizam6wienia. Rozliczenie rob6t

nast4pi wtedy metod4 powykonaw czyz zastosowaniem stawek przyjqtych do wyceny rob6t w ofercie

wykonawc y.1.2.2. Zmianyw przypadku wyst4pienianiezanierzonego pominigcia w przedmiarach

okreSlonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania calosci zam6wienia

podstawowego, a tak1ewprzypadku obiektywnej koniecznoSci zmniejszenia,b4dLzwigkszenia jednostek

przedmiarowych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieh dodatkowych,

kt6rych przedmiot wyl<raczapoza obiekt, nie jest objEty przedmiotem zam6wieniazawartymw SIWZ)'

Zastrze1enie - je2eli koniecano66 rob6t dodatkowych wynika z blgd6w lub zaniedbari Wykonawcy'prace

takie zostanq wykonaneprzezWykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3' Pozostale zmiany

spowodowane nastgpuj4cymi okoliczroSciami: a. sila wyhszauniemozliwiajqcawykonanie przedmiotu

umowy zgodnie zSIWZ;b. rezygnacjaprzezZamawiajqcego zrcalizacji czqi:ciprzedmiotu umowy. c'

kolizjaz planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymiprzezinne podmioty inwestycjami. W takim

przypadku zmianyw umowie zostan1ograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub

usunigcie kolizji. d. zmiany uzasadnione okolicznoSciami o kt6rych mowa w art. 3571 Kodeksu

cywilnego. e. gdy zaistnieje inna okoliczno(;6 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujqca

niemo2liwoSci4 wykonania lub naleSegowykonania umowy zgodnie zSlWZ.f. zmiany prowadz4ce do

likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy; g. zmianaumowy w wi4zku

ze zmianamiw wymaganej sprawozdawczoSci, rczliczeniach koszt6w, sposobu rozliczania lub

dokonywania platnoSci narzeczWykonawcy w zvti4zkuze nnianamizawartejprzezZamawiajqcego

umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentualnych zmian wymagari Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6 dztwaMazowiecki ego 2014-2020 W przypadku wystqpienia kt6rejkolwiek z

okolicznoSci wymienionych w pkt 1.3, mozliwa jest w szczegllnoSci zmiana sposobu wykonania,

material6w i technologii rob6t, jak r6wnieL zmiany lokalizacjibudowanychunqdzeft W przypadku ppkt.

d zrniany mog? dotyczy1 zakresu wykonywanych prac, nnian dokumentacji i zmniejszenia

wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie rob6t, z kt6rych Zanawiajqcy rezygnuje. Wszystkie

powyzszepostanowieniawpunktach 1.1, 1. 2.i1.3 stanowi4katalog zmiannakt6re Zamawiajqcymole

vtyrazi| zgodE. Nie stanowi4 jednoczesnie zobowiqzania do wyra2enia takiej zgody i nie rodz4 Zadnego

roszczeniaw stosunku do Zamawiaj4cego. 1.4 Zmiana os6b i podmiot6w 1.4.1. Zmiany os6b i

podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku zdaruefilosowych niezaleLnych od

Wykonawcy, na uzasadnione wyst4pienie wykonawcy, 1.4.2. Zmiany osoby pelni4cej funkcje kierownika

budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezalehej od Wykonawcy lub naLqdanie

Zamawiajqcego j ezeli nie wywi4zuj e sig on z naNo2onych obowiqzk6w, | .4.3 . Zamawiajqcy, ra pisemny

wniosek Wykonawcy, dopuszcza zniang podwykonawcy lub rerygnacje zudziatt podwykonawcy prry

realizacjiprzedmiotu zam6wienia.ZmianamoLe nastqlid wyNqcznie po przedstawieniuprzezWykonawcg

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ccS1 861 a-U31 4121 17122



26.11.2018 https://bzp.uzp'gov.p|/ZP400PodgIadopubIikowanego.aspx?id=ccS1861a-34314121-a8dd-c940bb9c82d2

oswiadczenia podwykonawcy o jego feTygnacii z udziafuw realizacii przedmiotu zam6wienia oraz o

braku roszczefrwobec wykonawcy ztyttt\urealizaciirob6t. JeLelimianadotyczy podmiotu ttzeciego,na

zasobach kt6rego wykonawca opieral sig wykazuj4c spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu'

zamawiaj4cy dopusci nniangpod warunkiem, zenowy podwykonawca wykaze spelnianie warunk6w w

zakresie nie mniejszym ni2 wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wieniaptzez

dotychczasowego podwykonawcg. Forma zaplatynaleznosci przysfuguj4cej podwykonawcom' mo2e ulec

zm\anie zprzycTqobiektywnych, je6li zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez

Strony umowy. 3. Warunkiem wprowad zenia zmian zawarlej umowy jest sporzqdzenie podpisanego przez

Strony Protokolu koniecznosci okreslaj4cego pfzyctyny zrriany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie

(odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym patagtafre. Protok6l

konieczrosci bgdzie za\qcznikiem do aneksu, o kt6rym mowa w $ 14 ust. I niniejszej umowy.4. zmiany

umowy mogg by6 dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okoliczno6ci wskazanych w art. 144 ust. I

pkt2-6 ustawy PzP.

w.6) TNFORMAC JE ADMTNTSTRACYJNE

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

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 201 8 -12-12, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia Qttzetarg

nie o gr aniczony, przetar g o granicz ony, ne go cj acj e z o glo szeniem) :

Nie

Wskaza6 powody:

JE yklub jgzyki, w jakich mog4 byt sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostateczrego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w pr4ryadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezpafstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by6,przezn czone na sfinansowanie caloSci lub czg5ci zam6wienia: Nie
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rv.6.5) przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je'eli srodki slu'4ce

sfinansowaniu zam6wief na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiai4cy zamierz',l

przeznKcTyd na sfinansowanie calosci lub cz96ci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Oferta wraz z zal4cznkamimusi by6 podpisana pfzezwykonawc a' zamawiaj4cy wymaga' aby ofertg''

podpisano zgodnie zzasadamireptezentacjr wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji

dziaNalnosci gospodarc zej. Jekeliosoba/osoby podpisujqca ofertg dzialana podstawie pehromocnictwa, to

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

zlo2onewrazzofert4 w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii' Do pelnomocnictwa nalezy

za\qczytdokumenty potwierdzaj qce,Zeosoba udzielajqcapelnomocnictwa byla upowa2niona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazat w szczeg6lnosci

przezza\qczenieodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego).2.Zasady skladania oferty przezpodmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.l.Wymagane oswiadczeniawskazane w sekcji III.3 (oSwiadczenie Wykonawcy

o spelnianiu warunk6w udziatu w postgpowaniu orazo6wiadczenie Wykonawcy,2e:, nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24trst. I pl<t 12-23 i ust. 5 pld l, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny byt zlo2one

przezkaLdegoWykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczeniate maj4 potwierdza6

spelnianie warunk6w udziafuw postgpowanht orazbrak podstaw wykluczeniaw zakresie, w kt6rym

ku1dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo petrnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz

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

pelnomocnika musi zawierulw szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowaniao zam6wienie publiczne, kt6rego

dotycry,Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie

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

udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczeri woli, wymienione we

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

zostat zawarte w umowie o wsp6l&ialaniu zlo2onejwrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta| zlohony wrazz ofert4 w formie oryginalu lub

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

pelnomocnikanaleiry zal4czyt, dokumenty potwierdzajqce,2e, osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla

upowa2niona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazat

w szczeg6lnoSci przez za\qczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego).2.3.Wszelka korespondencja

orazrczliczenia dokonywane bgdq wy\qcntie z pelnomocnikiem. 2.4.Wypelniaj4c formularz oferty, jak
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r6wnie2 inne dokumenty, poworujgc siQ na wykonawca, w miejscu np. traz't{ai adres wykonawcy,fialezy

wpisa6 dane dotyczQce 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 jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialuw postgpowaniu,zarcieszczainformacje o tych

podmiotach w oSwiadc zeniach,o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialu w postgpowaniuorazo6wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24ust. I pkt lz-z3iust.5pld l,2i4ustawyPzp).4.Wceluwykazaniabrakupodstawuo

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

w art. 24 ust. I pl<t23 ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamteszczenia na stronie internetowej

informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PzpprzekantjeZamawiaj4cemu oSwiadczenie (w

oryginale) o prrynalehno6ci lub braku przynaleimoSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art'

24 ust. I pkt23 ustawy P46,.Wruz z.e zloheniem oSwiadczenia o ptz:ynaleLno6ci do tej samej grupy

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

zam6wienia, dowody, ,LepowiEzaniazfutrrymwykonawc4 nie prowadzqdo zakl6cenia konkurencji w

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie, o kl6rym mowa w zdaniu pierwszym

powinno by6 zNo1oneprzezkazdego Wykonawca wsp6lnie ubiegajqcego sig o zam6wienie w odniesieniu

do wykonawc6w,kt6rzy z\oiryliodrgbne oferty - zalqcznrknr 4. Wykonawca jest uprawniony ztrczy|wraz

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

dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, jeLeliWykonawca nie jest czlonkiem

Ladnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowi1zany zlotyC oSwiadczenie o braku prrynalento6ci do

grupykapitalowej zgodnie zprawdq,po ustaleniuznaleLyt4 starannoSci4,2eniezachodz4w jego

przypadku powiqzanianworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o

ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e Swiadomo6ci4, 'ze skladanie nieprawdziwych o6wiadcz.eri

sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku,

WykonawcamoLenie skladad oSwiadczenia o braku przynaleimoSci do tej samej grupy kapitalowej, na

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

zamieszczenia na stronie internetowej ZamawiajQcego informacji z otwatcia ofett. Zamawiaj4cy nie

bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wrywalWykonawcy do uzupelnienia oSwiadczenia o braku

pwynaleimoSci do tej samej grapy kapitalowej . 5. Zarnawiaj4cy wykluczy Wykonawcg z postgpowania, o

ile zajdqwobec tego Wykonawcy okoliczno6ci wskazane w art. 24 :ust. I pkt 12 '23 otaz ust. 5 pkt 1,24

4 ustawy Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zlohenia o6wiadcz.eri lub dokument6w

potwierdzajqcych okoliczro6ci, o kt6rych mowa w sekcji IIL4 i IIL5 (aktualne na dziehz\o2enia

oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4okoliczroSci spelniania warunk6w udzialu w
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postgpowan iu orazbraku podstaw do wykluczenia), jeaeli: l) wykonawca wskzLze dostgpnos6

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

okreslonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezp\atnychbazdanych, w szczeg6lnoSci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaqi dzialalnoSci ,

podmiot6w realinrjqcychzadaniapubliczne (t.1.Dz.IJ.22017 r'poa.570 zp6Ln'^n')'W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przez Wykonawca

oSwiadczenia lub dokumenty.Dotyczy tow szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

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

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tS.Dz.ll. 22018 r.,pol.986) orazwydruk6w z Centralnej

Ewidencji i Informacj i oDzia\alnoSci Gospo darczej zgodnie z afi. 46 ust. I ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

o Centralnej Ewidencji i Informacj i oDzialalnoSci Gospo darczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U. poz. 647).Wykonawca wskaze oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5,

kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczegllno,6ci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywaneprzezZamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowanitr oraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych o6wiadczeri lub dokument6w, o ile sQ one aktualne. 7 ' Jeieli

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

informacji o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajqwpisu do rejestru lub

ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania , potwierdzajqce odpowiednio,2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadlo Sci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczeSniej ni2 6

miesigcy przeduplywem terminu skladania ofert. T .2. Jeheli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniamaosoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio

oSwiadczenie wykonawcy,zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, zlohone przed notariuszem lub przed organem

s4dowym, administracyjnym albo organem samorzQdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze

wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zarrieszkarria tej osoby. Zapisy

pkt 7.1 . stosuje sig. Zamawiajqcy uniewazni postgpowanie w przypadkach okre6lonych w art. 93 ust. I

ustawy Pry. Zatnawiajqcy mo2e uniewa2ni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okreSlonym w art. 93

ust. 1a ustawy Pzpl'
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