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lgloszenie ff 654880-N-2018 z dnia2018-12-03 r.

ivliasto Stoleczne Warszawa - Zarzryd Dr6g Miejskich: Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowaniu

ul. Stryjefskich i ul. Przy Baflantarni

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego
').
Zri.m6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

$zialatno56, lub dzialalnoS6 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

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

il

rpgrginalizowanych

I.

T{ale2y poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleLqcychdo jednej lub wigcej kategorii.

o;kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszy ni230Yo, os6b zatrudnionych przezzahJady prac,tz

I

g$ronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

'| '::

$bxc.la l: zluawwAq
t." lt

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

" 
Nie

li i;' Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiai 4cy powierzyVpowierzyli

'.f 
; przeprowadzenie postgpowania

Yj Nie

.,, Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryl/powierzyli prowadzenie

" .post9powanla:

Postgpowanie jest przeprowa dztne wsp6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie
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i,

.JeLelitak,nale?y wymieni6 zamawiajqcych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie orazpodac

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

kontakt6w:

1 ,,-)', - - - -- i-

..,, EuroPejskiej

'r., Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiajqcymi z innych pafstw

. "czlonkowskich I/nii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczre Warszawa - ZarzqdDr6g Miejskich, krajowy numer

,',,'.r idefltyfikacyjny, ul. ul. Chmielna 120,00801 Warszawa, woj. mazowieckie, pafrstwo Polska, tel.22 55

. 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks228 909 2ll.
' Adres strony internetowej (URL): http://www.zdm.wawpl

Adres profilu nabywcY:

.Adres strony internetowej pod kt6rym moLnauzyska6 dostgp donatzqdziiutz1dzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa

,,,, I.3) WSP6LNuUDZIF,LANTE ZAMOWIENIA (iei,eli dotvczv): ';.(

podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

', * tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiai4cymi z innych pafrstw

: postgpow ania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJA: ,.,1

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w zpostgpowania moZna uzyskad Pod ,,,

adresem (URL)

, Tak

http ://www.zdm.waw.Pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Tak

http://www.zdm.wawpl

":ip:: Dostgp do dokumentilw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod ' t:

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

: i,, adres

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

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

,:i Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

zaruqdDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-801 warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniazntzgdziiurzqdzerfi lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgPne

Nie

Nieogranic zony,pelhy,bezpo6redni i bezplabry dostgp do tych natzgdzimobna uzyska6 pod adresem:

(uRL)

11.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiajqcego: Budowa sygnalizacji Swietlnej na

hftps'/;bzp.uzp.gov.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56f5-4ae4-aee2-a3006623b80a
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slrtzy2owaniu ul. Stryiefskich i uI.Przy Ba2antarni

Numer referencyj ny : DPZI 130/PN/ 1 I 7/1 8

t::: ,;,,Przedwszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny "'".'

Nie

ii II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

, ,. II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

zamawiajpcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

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

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalcres, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagati ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okresleni e zapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Budowa

sygnalizacji Swietlnej na skrzyaowaniu ul. Stryjeriskich i ul.Ptzy Bailantarni WartoS6 szacunkowa

zam6wieni aprzewacza r6wnowartosd kwoty 30 000 EURO a jest mniej szani2 r6wnowartos6 kwoty 5

548 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233294-6

Dodatkowe kodY CPV:

Kod CPV

+s233290-8

+s233220-7

+5233221-4

II.6) Calkowita wartos6 zam6wi enia (je2eli zamawiajqcy podaie informacje o wartoici zam6wienia): "''

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=89f33720-56f5 4ae4-aee2-a3006623b80a 4!22
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Warto66 bez VAT:

Waluta:

, :';,' ';

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w * szacunkowa calkowita

\, maksymalna wartoi| w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

i zaKupow)

., | ,,,

ll3)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.67ust. Ipkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawY PzP: Nie

,,,., : Okre6lenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w na jakichzostanqudzielone zam6wienia, cr

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

,II.g) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala z warta umowa

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

miesiqcach: Iub dniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakofrczenia: 2019 -04-26

Okres w miesi4cach Okres w dniach Datarozpoczgcia Data zakotrczenia

z0r9-04-26

II.9) Informacje dodatkowe:

m.1) WARUNKI rJD7,lAl'V W POST4POWANIU

UI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno6ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnYch PrzePis6w

, Okre6lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe
.id I:r':' 

m.f.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
fltl ,J:' 

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

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

strat" pozy cja,,przych6d netto ze sprzedazy produktow, towar6w i material6w" lub ,,przych6d nefto ze

sprzeda1y i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie mniejszej ni2700 000,00 zl (slownie: siedemset

https.//bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgtadOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56f5 -4ae4-aee2-a3006623b80a 5122
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tysigcy zlotych).2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie 
/:

prowadzonej dzialalno6ci zsnri4zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co

t j''' najmniej 350 000,00 zl (slownie: trzystapig6dziesi4t tysigcy zhotych).

Informacje dodatkowe

III.f 3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

Okreglenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy, ktSrzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj.:

l.Wykonawpa nie wczeSniej ni? w okresie ostatnich 5 latprzed uplywem terminu skladania ofert, a ''

je1eliokres prow adzeniadzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal: co najmniej 3 zam6wienia

w terenie miejskim o populacji nie mniejszej ni2100 tysigcy mieszkaric6w o wartoScilqcznej nie

mniej ni2 1 000 000,00 zlbrutto na remont lub budowg sygnalizacji Swietlnej na sl<rzyhowaniach lub

przejSciach dla pieszych, ry tym je dno z nich na kwotg nie mniej ni? 400 000,00 zlbnrtto oraz I

zam6wienie w terenie miejskim o populacji nie mniejszej ni|100 tysigcy mieszkafrc6w o wartoSci nie

mniejszej ni2200 000,00 zlbrutto na budowg lub remont zatovi autobusowej lub nawierzchni

chodnik6w lub nawierzchnibitumicznej.2.Wykonawcamado dyspozycji osoby legitymuj4ce sig

kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do, ,i.-

stanowisk, jakie zostan4 im powierzorre,w szczeg6lnoSci okre6lonymi przepisami ustawy z dniaT

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.IJ . z 2017 t', poz. 1332, z p62n' zm'), zgodnie z poniaszym '

wykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczbaos6b - Okres posiadania wymaganych uprawnief (w

latach) - Dogwiadc zenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowarliS.

1.-Kierownikrob6telektrycznych*r-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania.2.-Kierownik

rob6tdrogowych*2-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania.3.-Brygadzista*3-losoba-5

lat - 5 lat - podstawa dysponowania (umowa o praca). 4.- Monter elektryk*4 - 5 os6b -2lata-2lat7,

- podstawa dysponowania (umowa o praca). 5.- Kadra pracownicza z ptzygotowaniem w zakresie prac

drogowych zwi4zanychzwymiat4nawierzchni i chodnik6w - 5 os6b - nie dotyczy -2Iata-

podstawa dysponowania (umowa o praca). *' Kierownik rob6t elektrycznych powinien posiadad

uprawnienia budowlane do kierowania robota-mi budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w :i,

zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri elektrycznychi elektroenergetycznych. *2Kierownik robot ,i.

drogowych powinien posiada6 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w :

specjalnoSci drogowej. *3Brygadzista posiadaj qcy: l. Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajqce do

zajmowania sig eksplo atacj4na stanowisku dozoru trzqdzeh, instalacji i sieci elektroenergetycznych 9-

napigciu niewyLszymrri2lkV (lub: o napigciu znamionowym powyzej 1 kV), 2- Swiadectwo

kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjqna stanowisku eksploatacjiurzqdzefi,

instalacji i sieci elektroenergetycznycho napigciu nie wy2szym niz lkV Qub o napigciu znamionowyrn

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56t5-4ae4-aee2-a3006623b80a
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powyzej lkv). *4Monter elektryk posiadajEcy Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do 
",.,,

zajmowania sig eksploatacj1na stanowisku eksploatacjiurzqdzeri, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napigciu nie wy2szym niz lkV (lub o napigciu znamionowym powyzej 1k\')

Kierownicy rob6t powinni posiadad odpowiednie uprawnienia budowlane, awigc uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstaw'. nr1ar,vy 2,.,.,

dnia 7 lipca L994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U . z 2017 r., poz. 1332, z p62n. zm.) oruz

, ), rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U . z 2014 poz.I278) lub odpowiadaj4ce im inne wa2ne

uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze6niej obowi4zuj4cychprzepis6w oraz posiadad aktuali:re

.. r za wiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wla6ciwej izby samorz4du zawodowego (zgodnie zustawl,7

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz

urbanist6w(tj.Dz.IJ.z20|6t.poz.I725)'StanowiskaokreSlonepowyzejmog4zosta6r6wnie2

powierzone obywatelom pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz

, ; innych kraj6w Europejskiggo Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane ",

orazzprzepisami ustawy z dnta2} grudnia2}l5 r.o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych

nabytychwpafstwachczlonkowskichUniiEuropejskiej (Dz.U. z2016r.,poz.65). ii:.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
ti.;,

udzialu w postgpowaniu imion i naarisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy realizacji zam6wienia

wrazzinformacj4 o kwalifikacjachzawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTA\ryY WYKLUCZENIA

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

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
, j.

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

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

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

', ?'l

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYC H PRX,EZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56154ae4-aee2-a3006623b80 a 7 !22
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WARUNKI UDZTALA W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
Tak

, .:..,:: 
OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKT,ADANYCH PRZEZ

., ,, WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA QKoLrczNoScI, o KT6RycH MowA w ART.2s usr. 1 pKT 3
USTAWY PZh 

iI,' Zamawiaj4cy wezvie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwy2ejoceniona, do zlo2eniaw
wyznaczonvm, nie kr6tsrym ni2 5 dni,terminie aktualnych na dziefr zlo1eniaoSwiadczeri lub

: ; 
dokument6w, potwierdzajqcychbrak podstaw do wykluczenia tj.: 1. w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt I ustawy pzp - odpis z wlasciwego rejestru lub_z
centralnej ewidencji i informacj i o dzialalnosci gospod arczej, je2eliodrgbne przepisy wymagaj4wpisu

._i 'i .'

do rejestru lub ewidencji.

ilI's) wYKAz oSwr.AocznN r,un DoKUMENTow sKr,ADANycH pvzuzwyKoNAwcq
W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
oKoLrczNoscr, o KTORYcH MowA w ART. 25 usT. I pKT I usrAwy pzp

M.5.1) W ZAKRESIE SPEI,NIANIA WARUNK OW VNZIAI,U W POST4POWANIU:
Zamawiajqcy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwyhejoceniona, do zloLeniaw
wYTuczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefizloaenjaoSwiadczeri lub : .

dokument6w, potwierdzal}cych spelnianie warunk6w udzialuw postgpowaniu tj.: 1. czgsci

sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie sprawozdania ,
wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
a jeaelipodlega ono badanivprzezbieglego rewidenta zgodnie zprzepisamr o rachunkowoSci, r6wniez
z opiniqo czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do
spotzqdzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreslaj4cych obroty oraz aktywa i
zobowiqzania - za ostatnie trzy lata obrotowe, a je2eliokres prow adzeniadzialalnoSci jest kr6tsz y - z.o

ten okres' z zal4czonej czgsci sprawozdania finansowego powinno wynika6, 2e sprawozdanie spelnia
wymogi att' 52 ust' 2 ustawy z dnia29 wrzefinia I994r. o rachunkowosci, tj. ze spraw ozdanie 

i
finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazemdaty podpis v - przezosobg, kt6rej ppwierzono .;.
prowadzenie ksiqg rachunkowych, i kierownika jednos tki, a jehelijednostk4 kieruje organ 

i i ir .;

wieloosobow - przezwszystkich czlonk6w tego organu . w przypadku odmowy podpisu wymagane
jest zalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego. w przypadku

8t22
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Wykonawc6w niezobowiFzanychdo sporz4dzania spraw ozdaniafinansoweg o Zamawiajqcy, za,, inne

dokumenty" \znam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2on4wl1lrzgdzie Skarbowym. 2. dokument6w,

potwierdzaj4cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnoficizwiqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg gwarancyjn4 '

okre6lon4 przezzamawiajEcego(zawierajqcychpotwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 3. wykamrob6t

iii.,'i budowlanych wykonanych nie wczesniej ni2w okresie ostatnich 5 latprzed,uplywem terminu ,:,, 
,

skladania ofert, a jeieli okres prowadzen ia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem'! 1:1..

ich rodzaju, lvartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzeczktorych roboty te zostaly ,il
wykonane' Do powyzszego wykazu powinny by6 dolEczone dowody okreslajEce, czy wymienione w
wykazieroboty zostaly wykonane naleLycie,w szczeg6lno6ci informacje o tymczyroboty zostaly ,

wykonane zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukori czone,przy czymdowodami,

o kt6rych mowa' s4 referencj ebqd?inne dokumenty wystawione przezpodmiot, narzeczkt6rego ij.,
roboty budowlane byly wykonywane, a je2eli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakt erze t

wykonawca nie jest w stanie tzyskat tych dokument6w - inne dokumenty. 4. wykazu os6b,

skierowany ch ptzez wykonawq g do realizacji zam6wienia public znego, wraz zinformacjami na temat
ich kwalifikacjizawodowych, uprawnief, do5wiadczenia i wyksztalcenianiezbgdnych dla wykonani,a

zam6wienia pgblicznego, atakhe zakresu wykonywanychprzeznie czynno Sci orczinformacj4 o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJT: 
' '

Irr.6) wYKAz oSwranczEN LUB DoKUMENTdw sKr,ADANycH prrZEZw1.KoNAwcq.

wPoST4PowANIUNAwEZwANIEZAMAwIAJAcEGowCELUPoTwIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP '.
ilil

III.7) IIINE DOKUMENTY NIE wyMrENroNE w pkt rlr.3) - rrr.6) 
:j,l' Jeaeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moile zlo2y6 dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicz-nej !-vymaganychprzezZamawiajqcego, mo2e przedstawi6 i L inny

dokument, kt6ry w wyslarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiaj4cego

warunk6w udzialu w postgpowaniu.2. Wykonawcamoile w celu potwierdzenia spelniania warunk6w,.

udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia,

lub jego czgSci, polega6 na zdolnoSciach technicznychlub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
!

ekonomicznej innych podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawneg o lqczqcych go z nimstosunk6w

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

oceniona najwylej, Powinien przedlo|yc w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobow iEzany zloLyt wykonawc a, jakr6wnie2

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

hfips://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=89f33720-56f5 -4ae4-aee2-a3006623b80a
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wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca, kt6ry polega nq...

zdolno6ciach lub synracji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqcemu, Le reali7|ljq. 
,

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci
ijiai'

przedstawiaj?c zobowi?zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych r,'

zasob6w na potrzeby tealizacji zam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powyzej przedstawia 
,

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

: : t ,t na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22austawy pzp,

bgdzie dysponowal niezb gdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj Ecym nalehytewykonanie

zam6wienia publicznego otaz oceny, czy stosunekt4czqcy wykonawc a ztymipodmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 2qdadokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci:
: ' : 2.3'L. zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania

zasob6w innego podmiotu, przez, Wykonawc g, przy wykonywaniu zam6wie nia, 2.3.3. zal<res i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4.czy podmiot, na zdolnoSciach ktorego

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialuw postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, '

wskazane zdolno6ci dotyczq.2.4. Je2elizdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomicr,,'s

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,niepotwierdzaj4 spelnieni aprzezwykonawca

warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wyklu czenia,

zamawiajqcy 2qda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajqcego: l) zastqpil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqza\ sig do osobistego wykonania 
r.1.,

odpowiedniej czg6ci zam6wienia, jeheliwykaze zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg l,_

finansow4lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w pkt 2. 3 Wykon awcazalqczy dooferty: kosztorysy

ofertowe (zgodnie zprzedmiarami rob6t zalqczonymiw rozdziale VI SIWZ). Do ka2dego kosztorysu ,

":il
ofertowego nale2y zalEczy(, strong tytulow4.

ry.l) OPrS

IV.1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetargnieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy Lqilawniesienia wadium:

Tak 
,,1

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetarga jest zobowiEzany, przed,uplywem terminu skladania ofert,{i ,.

wnie56 wadium na caly okres nvi4zaniaofert4, w wysokos ci24 600,00 zl (slownie: dwadziescia

https:tl5zp.uzp.gov.pUZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=89f33720-56ls4ae4-aee2-a3006623bg0a
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IV.1.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie
\ ;''1 ' Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

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

,., _. katalogrbw elektronicznych:

. Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w eleltronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

. Nie

Informacje dodatkowe:

. ,,, 
ttt.t.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlohenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

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

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksym alna liczb a wyko nawc 6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56154ae4-aee2-a3006623b80a 11!22
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Informacje dodatkowe:

Zam6w ienie ob ej muj e us tanowi eni e dynamic zne go sy s temu zakup 6w :

ll

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdqzamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicntego systemu zakup6w :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w doptszcza sig zlozenie ofert w formie

katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia 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 intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Natezy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

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

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

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

wykonawcy bEd? mogli licytowa6 (minimalne wysoko6ci postEpief): 
,

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczefr

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej: ,..r'

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

https:/lbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56154ae4-aee2-a3006623b80a 12i22
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Czas trwania:

i,:.
Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pief, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

r 1i IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Tnqozenic

l.Cena ofertowa brutto 60,00

2. gwarancja na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp Qtrzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
t

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocj acj i

Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale2y podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagahzamawiajAcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

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

rozwipzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56f54ae4-aee2-a3006623b80a 13t22
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Wstgpny harmonogram postgpowania:

i;lil..:r

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwi4zafr

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

, if ;"Infonnacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

""' El"rrr"nty opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz? odpowiadad

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

L

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzonahcytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wym agan i a te chni c zne ur zydzeh in formaty c zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elekkonicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko6ci

post4pief:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zlo?yli nowych postqpieir, zostan1 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla sfron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
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zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagani a doty czyc e zab ezpieczenia nale|yte go wykonan i a umo w y :

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMIANA UMOWY

" Przewiduje sig istotne zmiany postanowier[ zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6r9j dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazad zal<res, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

l. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 dokonania zmianpostanowief umowy w stosunku do treSci

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

l.l Zmiana terminu ukofczenia rob6t. l.l.I Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w

szczeg6lnoSci: a) klgski 2ywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegqqce od okreSlonych w,,ST",

uniemozliwiajqce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzefr, dokonywanie

odbior6w, 1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: a) niewypaly, niewybuchy; b) wykopaliska

archeologiczne; c) odmienne odprzyjgtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: -

wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja techniczna itp. - innani?

okreSlona w,,ST" wilgotnoS6 gruntu. d) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki

terenowe, w szczeg6lno6ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w;

e) w razie koniecznoSci podjgcia dzialah zmierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego

wywolanego przez crynnlki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidzie(, z pewnoSciE, szczegllnie

zagraLajqcego bezpo6rednio zyciu i zdrowiu ludzi. f) Zmiany, w przypadku uzasadnionego.polecenia

Zamawiajqcego dokonaniazamiennych rob6t lub ich czgSci; wyst4pienia rob6t dodatkowych, od

wykonania kt6rych uzalehnione jest wyko nanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia,

rodzaj lub zakres, uniemozliwiajq dotrrymanie pierwotnego terminu umownego. g) Zmiany bgd4ce

nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania ...,..,

rob6tprzezuprawnione organy, zprzyczynnie wynikaj4cych zwiny Wykonawcy; 1.1 .3 Zmiany bgd4ce

nastgpstwem okoliczno6ci lez4cych po stronie Zamawiaj1cego, w szczeg6lno6ci: a) wstrzymanie rob6t

przezZamawiaj4cego; b) koniecznoSd usunigcia blgd6w lub wprowadzeniazmianw dqkumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t; 1.1.4 zmiany bgd4ce nastgpstwem

dziaNania organ6w administracji i innych podmiot6w o kompetencjachzbliionych do organ6w

administracjiw szczeg6lnoSci eksploatator6w infrastruktury orazwNaficicieli grunt6w pod inwestycjg, w

szczeg6lnoSci: a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a je6li takich regulacji nie ma -
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typowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawania przez organy administracji lub inne podmioty

decyzji,zezwoleh, uzgodnieri itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty

wymaganych decyzji,zezwolen, uzgodnieri zprzycrpniezawinionychprzezwykonawcg, w tym ''''

,odmowa udostgpnieniaprzez wlaScicieli nieruchomoSci do cel6w realizacji inwestycji; 1.1.5 inne

eprzyczyny zewngtrzne niezaleine odZamawiajqcego oraz Wykonawcy skutkuj4ce niemozliwo6ci4

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoSci przewidzianych Umow4; W przypadku

,; r: wystQpienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.1.1 - 1.I.4 Czas Ukoriczenia Rob6t

moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu.

w spos6b nale?fi, nie dlu2ej jednak niz o okres trwania tych okolicznoSci. 1.2 Zmiana sposobu

' :':i spelnienia Swiadczenia.I.2.l zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6LnoSci nastgpuj4cymi i. '

okoliczno6ciami: a) niedostgpnoS6 na rynku material6w htb urzqdzefi wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem

produkcji lub wycofaniemzrynku tych material6w lub urzqdzeh,b) pojawienie sig na rynku material6w

lub urz4dzeri nowszej generacji pozwalajEcych na zaoszczgdzenie koszt6w realizacji przedmiotu umow)/

lub koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umo2liwiaj4ce uzyskanie lepszej jakoSci,.,

rob6t, c) pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajqcej na

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

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznoil zrealizowania projektu przy zastosowaniu

innych rozwiqzahtechnicznych/technologicznychniz wskazane w dokumentacji projektowej lub

bpecyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanieprzewidzianych r,

rozwiqzah groziloniewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany 
I.

technologiczne prowadzqce do: I ) obni2enia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakoSci i ,

funkcjonalnoSci; 2) obnizenia koszt6w uzytkowania obiektu czy eksploat acji wzqdzeh, przy braku :

zmiany ceny koricowej; 3) podniesienia wydajnoSciurzqdzeri, podniesienia bezpieczefistwa, usprawniefr

w trakcie uzytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny kofrcowej; zlecenie rob6t zkoniecznych do 
.r

wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technicznego vzqdzeh infrastruktu5y technicznej, f)

'odmienne odprzyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techntcznej wykonania i odbioru

rob6t warunki geologiczne skutkuj4ce niemo2liwoSci4 zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zaNoileniachtechnologicznych, g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe,w szczeg6lnoSci istnienie

zinwentaryzowanych lub blgdnie ztnwentaryzowanych obiekt6w; h) koniecznoil zrealizowania 
l

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzahtechnicznych lub materialowy ch ze wzglgdu ng

zmiany obowiqzujacego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) koniecznoS6 usunigcia sprzeczno6ci w

,dokumentacji w przypadku niemozno6ci usunigcia sprzecznoSciprzy pomocy wykladni, w szczeg6lnoSci

16t22
il i
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"gdy spruec zne zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszefisfwa. I .2.2 W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwi6k z

okolicznoSci wymienionych w pkt 1.2.I mozliwa jest w szczeg6lnoSci zmianasposobu wykonania,..: -----o----- vvJAvusr

material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2 zmiany lokalizacjibudowanychurzqdzefr. Zamawiaj*cy

przewiduje w takiej sytuacji zmiang wynagrodzenia odpowiednio do zmianzaistnialych w trakcie

rcalizacji zam6wienia.Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonawczqz zastosowaniem stawek

ptzyjqtych do wyceny rob6t w ofercie wykonawcy.1.2.3 Zmiany spowodowane wprowadzeniemptzez.t

,. ,,, rZu u*iajqcego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okaze sig

'konieczne; 1.2.4 Zmiany w przypadku wyst4pienianiezamierzonego pominigcia w przedmiarach 
:.,i.;,

okre6lonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania caloSci zam6wienia

' ' podstawowego, atak2ew przypadku obiektywnej koniecznoS ci zmniejszenia,b4t|zwigkszenia jednostek

przedmiarolvych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieri dodatkowych,

kt6rych przedmiot wyl<raczapoza obiekt, nie jest objEty przedmiotem zam6wieniazawafimw SIWZ).,,

ZastrzeLenie- je2eli koniecznoS6 rob6t dodatkowych wynika zblgd6w lub zaniedbari Wykonawcy, pracq.

takie zostan4 ryykonane przez Wykonawcg bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 Pozostale zmiany

.spowodowane nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a) sila wyhszauniemozliwiajqcawykonanie przedmiotu.

umowy zgodnie zSIWZ;b)rezygnacjaprzezZamawiajqcego zrealizacjiczgsci przedmiotu umowy. c,\

' kolizja z planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
i.;1.

przypadku zmiany w umowie zostanq ograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub

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

cywilnego. e) gdy zaistnieje inna okoliczno66 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4c& 
,,.

niemo2liwo6ci4wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. f) zmiany prowadz4ce do

likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy; 1.3.1 W przypadku

wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczno6ci wymienionych w pkt 1.3 , mozliwa jest w szczeg6lnoicizmiVna

sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak rownie| zmiany lokalizacji budowanych 
,,,

urzqdzeh. W przypadku ppkt d zryiany mog4 dotyczy(, zakresu wykonywanych prac, zmian i

dokumentacji i znniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie rob6t, zkt6rychZamawiajqq,

rezygnuje. Wszystkie powy2sze postanowienia w punktach 1.I,I.2. i 1.3 stanowi4 katalog zmian na kt6re

Zamawiajqcy moiewyrazil zgodg. Nie stanowi4 jednocze5nie zobowiqzania do wyra2enia takiej zgodyi,

nie rodz4 2adnego roszczeniaw stosunku do Zamawiaj4cego. 1.4 Zmianaos6b i podmiotow. 1.4.1

Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku zdanef losowych ,irr,,

niezalehnych od Wykonawcy, na uzasadnione wyst4pienie wykonawcy, 1.4.2 Zmiarry osoby pelniqcej

funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezale2nej od Wykonawcy lub na

lqdanieZamawiajqcego jezeli nie wywi4zuje sig on znalohonych obowi4zk6w, L43 Zamawiajqcy,na. ,

pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszczazmiang podwykonawcy lub rezygnacje zudzialu ir!,

,l
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podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. ZmianamoZe nast4pi6 wylqczniepo przedstawieniu

,., ; ,;.Oov Wykonawc9 o6wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu 
.; , ,

umowy orazo braku roszczehwobec Wykonawcy ztytulurealizacjirob6t. Jeilelizmianadotyczy

podmiotu trzeciego,na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig wykazuj4c spelnianie warunk6w udzialu

w postgpow aniu, Zamawiajqcy dopuSci zmiang pod warunkiem, 2e nowy podwykon awca Wkaile

spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszymni2 wskazane na etapie postgpowania o udzielenie i'i'

., ",. zam6wieniaprzez dotychczasowego podwykonawcg. Forma zaplaty naleznoSci przyslugujqcej

podwykonawcom, mo2e ulec zmiapie zprzyczyn obiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowlv;

aneksem podpisanym przez Strony umowy. 2.Warunkiem wprowadzenia zmian zawafiej umowy jest
''"' ' 

sporz4dzenie podpisanego przezstrony Protokolu zmiany umowy okreSlaj4ce go przyczyny zmiany oraz

potwierdzaj4cegg wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczno6ci wymienionych w ir,u

niniejszym paragrafre. Protok6l zmiaty umowy bgdzie zal4cznikiem do aneksu. 3.Zmiany umowy mog4

by6 dokonane r6wniez w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 ustawl.r

' 
PtP'

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data:2018-12-18, godzina: 10:00, , 
,,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (ptzetatg

nieo graniczony, przeta r g o gr aniczony, negocj acje z o gloszeniem) :

Nie

Wskazad powody:

JEzyktub jgzyki, w jakich mogQ by6 sporz4 dzaneoferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

>pl

IV.6.3) Termin rwi4zania ofert4: 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 budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotcwi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56f5-4ae4-aee2-a3006623b80a i8t22
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Handlu (EFTA), kt6re mialy by( przeznlczone na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eti Srodki slu24ce
..!j I

sfinansowaniu zam6wierfi na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierztl

przeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czg5ci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

1 .Oferta wraz z zalqcznikami musi by6 podpis anaprzezWykonawc A. ZamawiajQcy wymag a, aby oferig

:rlPodPisanozgodniezzasadamircprezentacjiwskazanymiwewlaSciwymrejestrze1ubewidencji

dzialalnoSci gospodarczej. Jeheli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowai uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6

" t''" zlo\onewrazz ofert1w oryginale lub notarialnie po6wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleby 
rt

zalqczyl dokumenty potwierdzaj Ece,2e osoba udzielaj4capelnomocnictwa byla upowazniona do

. reprezentowaniq Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazal w szczeg6lno6ci

pruezzalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.Zasady skladania oferty p{zez podmioty : l

wystgpuj4ce wsp6lnie:2.1. Wymagane oSwiadczenia wskazane w pkt III. 3) (oSwiadczenie WykonawcY I
spelnianiu warunk6w udzialu,w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega 

ti,

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

' , , przezkazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegajqcego sig o zam6wienie. Oswiadczeniatemaj4 potwi erdzat

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

ka2dy z wykonarrc6w wykazuje spelnianie warunk6w tdziafu w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.2.2.,Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowrqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu ot,az

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj1cy ustanowienie 
ij.

petnomocnika musi zawierat w szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, ktorqgo

dotycry,Wykonawcow 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 zam6wieni a,przezosoby uprawnione do skladania oSwiadczefr woli, wymienione we ;. ,:

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

zostat zawarte w umowie o wspoldzialaniu zlohonejwrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty) 
i

zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zlohony wrazz ofert4 w formie oryginalu lub ,,..:.:

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

pelnomocnika nalezy zalqczyt dokumenty potwierdzaj 4ce,2e osoba udzielajqca petnomocnictwa byla

upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazab

w szczegllno$ci przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.3, Wszelka korespondencja.
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otazrozliczenia dokonywane bgdq wylqcznie z pelnomocnikiem. 2.4.Wypelniaj4c forinularz oferty, jad'

r6wniez inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwai adres Wykonawcy, nalezy
' 
"" 

'ti
wpisai dane dotyczece Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pehomocnika 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

powofuje sig na ich zasoby, warunk6w udzialru w postgpowanit, zamieszcza informacje o tych

.podmiotachwo6wiadczeniach,okt6rychmowawpktIII.3)(o5wiadczenieWykonawcyospelnianiu

warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wy.klus2.rfu r. ,'
podstawie art.24ust. l pkt 12-23 iust.5 pl<tl,2i4ustawyPzp).4.Wykonawcawterminie3 dni od 

,.,
'' ' zamieszczenianastronie inlernetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekantj" "'

Zamawiajqcemu o6wiadczenie (w oryginale) o przynalezno6ci lub braku przynaleinoSgi do tej samej

grupy kapitalowej o kt6rej mowa W art. 24 ust. I pkt23 ustawy Pzp.Wraz ze zloieniem oSwiadczenia o

przynalehno6ci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody,2e powiqzania z innym wykonawc4 nie

prowadzg do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczewi.e,

o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byt zlo2one przez kazdego Wykonawcg wsp6lnie 
. l

' ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w,kt6rry zNo|yli odrgbne oferty. :

Wykonawca jest uprawniony zlozy|wrazzofert4 oSwiadczenie (w oryginale) o braku przynaleinoSci do

grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w"

je1eliWykonawca nie jest czlonkiem 2adnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowrqzany zloLyt,

o$wiadczenie o braku przynalehnoSci do grupy kapitalowej zgodnie zprawdE, po ustaleniuznale2ytq

starannoSci q, 2e nie zachodzq w jego przypadku powi4zania fworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu ., .

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze Swiadomo1ci4,2e

skladanie nieprawdziwych oSwiadczefr slruZ4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega 
,

odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, WykonawcamoLe nie skladad oSwiadczenia o braku :(i

prrynaleilnoSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art,.

24 ust. l1 ustawy Pzp,tj. w terminie 3 dni od dniazamieszczeniana stronie internetowej Zamawiaj1ceg:

informacji z ofwarcia ofert. Zamawiaj4cy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do

uzupelnienia oSwiadczenia o braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej . 5. 7'amawiaj1cy 
,,,

wykluczy Wykonawcg z postgpowania, o lle zajdqwobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art.

24 ust. I pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zlo2enia

oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) 
i,

(aktualne nadziehzloLeniaoSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania i.

warunk6w udzialu w postgpowarrlu oraz braku podstaw do wykluczenia), jeheli: 1) Wykonawca wskazq .
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dostgpnoS6 o6wiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i I[.5) w formie elektronicznej pod

, .,'.,,, 
oke5lonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbaz danych, w szczeg6lnosci .!i:,.:

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

podmiot6w realizujEcychzadaniapubliczne (tj.Dz.lJ.22017 r.,poz.570,zp62n. zm.). W rakim i r.

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przezWykonawcg

oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

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

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (t.j.Dz.U.22018 r.,poz.986) oraz wydruk6w zCentralnej 
;,ir.i

Ewidencji i Informacji oDziaNalnoSci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

" '' 
o Centralnej Ewidencji i Informacj i oDzialalno6ci Gospo darczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U. poz.647),2) Wykonawca wska2e oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w,pkt III.4) i ,

m.5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiaj4cego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywane przez Zamawiaj4cego zgodnie z art.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialru w postgpowatiu oraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczehlub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7. JeLeli 
,,, ,

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 .,\,

lnformacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeileli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub

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

miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa wpkt 7., powinny byd wystawione nie wczeSniej ni2 6

miesigcy przed,uplywem terminu skladania ofert.7.2. JeLeliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sig 
,

, dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio 
,

o5wiadczeniewykonawcy'zewskazaniemosobyalboos6buprawnionychdojegorep1ezentacji,lub

p$wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, zlo2one przed notariuszem lub przed organem 
I ;.." i ,

s4dowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze

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

pkt 7.1. stosuje sig. Zamawiajqcy uniewazni postgpowanie w przypadkach okreSlonych w art. 93 ust. 1 ,,.

ustawy Pzp.Zamawiajqcy moile uniewaznid postgpowanie r6wniez w przypadku okreSlonym w art. 93

ust. la ustawy Pzp

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-5615-4ae4-aee2-a3006623b80a 21t22



3.'t2.2018 https://bzp.uzp .gw.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-S 6!5-4ae4-aee2-a3006623b80a

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89f33720-56f54ae4-aee2-a3006623b80a


