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Ogloszenie nr 507512-N-2019 z dnia2019-01-28 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d, Dr6g Miejskich: Wykonanie rob6t budowlanych dla zailtnia

inwestycyjnego pt.: ,rRozbudowa parkingu na terenie poloZonym przy ul. A. Pawiiskiego pomigdry ul.

Tlojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego"

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Robotv budowlane

ZamieszczanieogloszeniazZamieszczanieobowiqzkowe

Ogloszenie dotycry : Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiega6 sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz rvykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

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

marginalizowanych

Nie

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

o kt6rych mowa w art. 22tst.2 ustawy Pzp,nie mniejszy ni230oh, os6b zatrudnionych przezzakady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot kt6remu zamawiaj4cy powierryVpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie
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Je2elitak,naIe2y wymieni6 zamawiajqcych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanie orazpodac

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

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamaviaj4cymi z innych pafstw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych parf,stw

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

Informacje dodatkowe:

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

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

89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks228909 2ll.
Adres strony internetowej @RL) : http ://www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mohna uzyska6 dostgp do narzgdzi ivrz1dzefilub format6w

plik6q kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) wspOLNE UDZIELAI\IE ZAMOWTENTA Qeieti dotyc4t)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowaniaz zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zalcresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcY, cz! zam6wienie bgdzie udzielane przezkazdego z zamairaj4cych indywidualnie, cn1

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalychzamawiaj4cych):

I.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony) pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uryskad pod

adresem (URL)

Tak

http : //www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie speclikacja istotnych warunk6w

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

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy 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:

zanqd,Dr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-g0l warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystaniaznarzgdziiurz4ilzef lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pelny, bezpoSredni i beTplatny dostgp do tych narzgdzimoirnauzyska6 pod adresem:

(rrRL)

II'1) Nazrva nadana zam6wieniuprzez zamavtiaiqcego: Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania
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inwestycyjnego pt.: ,,Rozbudowa parkingu na terenie polozonym przy ul. A. Pawiriskiego pomigdzy ul.

Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego"

Numer referencyj ny z DPZI I IPN/I /l 9

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpo\ilaniu moina sklada6 w odniesieniu do:

Zamaviaiqcy zastrzesa sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re mo2e zosta(,udzielone zam6wienie jednemu

rvykonawcy:

II'4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloS6 dostaw uslug lub rob6t
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreSlenie zapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Wykonanie
rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: ,,Rozbudowa parkingu na terenie polozonym prnl ul.
A' Pawifskiego pomigdzy ul. Trojdena a Parkiem im. ZaslawaMalickiego". WartoSd szacunkowa

zam6wieniaptzekracza r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniej szaniLr6wnowartoS6 kwow 5

548 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45223300-9

CPV:

II'6) Calkowita warto5d zam6wienia (ie2eli zamawiaiqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):
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WartoS6 bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup|w - szqcunkowa calkowita

mal<symalna warto{t w calym olvesie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wierfi,okt6rychmowawart.67ust. lpkt6iTlubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. r34 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

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

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

miesi4cach: 3 lub dniachz

lub

data rozpoczgcia: lub zakofirczenia..

Skres w miesi4cach Okres w dniach Dataroryoczgcia Data zakofrczenia

3

II.9) Informacje dodatkowe: L Termin realizacjizam6wienial.I.Zamawiajqcywymaga, aby

zam6wienie zostalo zrealizowane: 1.1.1. rozpoczgcie: od dnia zawarciaumowy, 1.1.2. zakohczenie:3

miesi4ce od dnia zawarciaumowy.

ilr.l) wARttNKr TIDZTALII W pOsT4powANrU

m'1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile
rvynika to z odrgbnych przepis6w

Okre5lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

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

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotyczEce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.
l'Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3lataobrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i
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strat" pozycja,,przych6d netto ze sprzedairy produkt6w, towar6w i material6w" lub ,Brrych6dnetto ze

sprzedary i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie mniejszej niz 300 000,00 zl (slownie: fizystatysigcy

zlotych).2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalno6ci nvi4zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najnmiej 150

000,00 zl (slownie: sto pig6dziesi4t tysigcy Aotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

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

nastgpujqce warunki udzialuw postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej tj.:

I .Wykonawca nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed,uplywem terminu skladania ofert, a

je2eli okres prowadzenia dzia\alno(ici jest kr6tszy - w tym okresie wykonal: - co najmniej I robotg

budowlan4 polegaj4c4 na budowie lub przebudowie: drogi min. klasy L dfugoSci co najmniej 0,3 km,

w tym nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni co najmniej 450 m2 wraz zkanalizacjq
deszczowq lub parkingu o powierzchni co najmniej 450 m2 wraz zkanalizacjq deszczow4;

2'Wykonawcamado dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,

doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan1im powierzone, w
szczeg6lnoSci okreSlonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. tJ. z

2017 r., poz. 1332, zp62n. ntn^.), zgodnie z ponizs rymwykazem: Lp. Stanowisko - Wymagan aliczba
os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - Dogwiadczenie zawodowe (liczbalat
pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. 1.- Kierownik budowy z uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi w specjalnoSci in4mieryjnej drogowej bez

ograniczeh - 1 osoba- 5lat- 5lat-podstawa dysponowania.2.-Kierownikrob6twodno-

kanalizacyjnychz uprawnieniami budowlanymi do kierowania robota-mi budowlanymi w specjalnoSci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzqdzeficieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodoci4golvych ikanalizacyjnych bez ograniczefi- | osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania.

osoby wskazane powyzej powinni posiadad odpowiednie uprawnienia budowlane, awigc uprawnienia

do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z

dniaTlipcalgg4 r. Prawobudowlane (tj.Dz.TJ.z20l7 r.,poz.1332,2p6^.nn.)oraz

rozpotz4dzenia Ministra Infrastnrktury i Rozwoju z dnia I I wrzesnia 20l4r.w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.IJ.22014 poz.l278) lub odpowi adajqceim inne wu2ne

uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej obowi4zuj4cych przepis 6w orazposiada6 aktualne

zalwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wla5ciwej izby samorz4du zawodowego (zgodnie ztstawqz
dnia l5 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodolvych architekt6w, in2ynier6w budownictw a oraz

urbanist6w (ti . Dz' U . z 2016 r. poz. 1725). Stanowiska okreSlone powy2ej mog4 zosta1 r6wniez
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powierzone obywatelom pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz

innych kraj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art.l2a ustawy Prawo budowlane

orazz przepisami ustawy z dnia22 grudnia2}ll r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych

nabytych w pafstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.lJ.22016 r.,poz.65).

Zamawiaj}cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziafu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy rcalizacji zam6wienia

wtaz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

rlr.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. I ustawy pzp

lll.2.2) Zamawiai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustarvy pzp

TakZamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24ust.5 pkt 1 ustawy p4p)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24ust.5 pkt2ustawy pzp)

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

III.3) WYKAZ OSWT,MCZEII SKLADANYC H PRZEZWYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA
WARUNKI IJDZTALI] W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADA]\IYCH PFIZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWAIIru NA WEZWAIIIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

m5) wYKAz oSwrADczEIt LUB DoKUMENTOw sKLADAI\vcH pRznzwyKoNAwc'
W POST4POWANIU NA WEZWAI\IE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
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m.5.1) W ZAKRESTE SPELNIANTA WARUNKOW TTDZTALU W POSTIPOTilANIU:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zlo2eniaw

lryznaczonp, nie kr6tszym ni25 dni,terminie aktualnych nadziehzlo2eniaoSwiadczeri lub

dokument6w, potwierdzaj4cychbrak 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 informacji o dzialalno6ci gospodarczej, jeLeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

IIr.5.2) W ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJI:

Irr.6) WYKAJL oSwrADczEN LUB DoKUMENTOw sKLADAt[ycH pRZEZwr'KoNAwcq

W POST4POWAIIru NA WEZWAIIIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLTCZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zlo1eniaw

wzf,nczonYl;l' nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zloaeniaoSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzajq okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpow aniu oraz

braku podstaw do wykluczenia tj.: LW celupotwierdzenia spehriania warunku o kt6rym mowa w
sekcji lll l'2) pkt I - czgilci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w prz5padku gdy
sporzqdzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, a je2elipodlega ono badani:uprzezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami

o rachunkowoSci, r6wniez z opini4o czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi}zanych do sporz4dzania sprawozdaniafinansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych

obroty oraz aktywai zobowiqzania - za ostafrie trzy lataobrotowe, a jeheliokres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - zatenokres. Z zal4czonej czgsci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o

rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisan e - z podaniem zarazem daty podpisu -
ptzez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostk i, a je2eli
jednostk4 kieruje organ wieloosobowy -przezwszystkich czlonk6w tego organu. W pr4rpadku

odmowy podpisu wymagane jest za\qczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowiqzanych do sponqdzania spraw ozdania

finansowego Zamawiajqcy, za,, inne dokumenty" :uzlrram.in. deklaracjg podatkowa pIT zNo1onEw

Urzgdzie Skarbowym.2.W celu potwierdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji III 1.2)

pkt2- dokument6w potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca jest ube4pieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoficizwiqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na

sumQ gwarancyjnE okreSlonq przezZamawiajqcego(zawierajqcych potwierdzenie zaplaty

uberyieczenia). 3.W celu potwierdzeniaspelniania warunku, o kt6rym mowa w sekcji III 1.3) pkt I -

28.01.2019
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wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wcze6niej ni2 w okresie ostatnich 5latprzeduptywem

terminu skladania ofert, a jeheli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wrz z

podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych roboty te

zostaly wykonane - zalqcznk nr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powyhszego wykazu powinny

by| dolEczone dowody okre6laj4ce, czy wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane nalezycie, w

szczeg6lnoSci informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie zprzepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukoriczone,prry crqdowodami, o kt6rych mowa, s4 referencj ebEd1

inne dokumenty wystawione przezpodmiot, narzeczkt6rego roboty budowlane byty wykonywane, a

jezeli z tzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokument6w - inne dokumenty. 4.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji

III 1.3) pkt 2- wykant os6b, skierowanych przez Wykonawc q do realizacji zam6wienia public znego,

wrazz informacjami na temat ich kwalifftacjizawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publiczne go, atakhezakresu wykonywanych

przez nie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalEcznik nr 3
(,,Wykaz os6b").

rII.7) rNNE DOKUMENTY NIE wyMIENToNE w pkt lrr.3) - rrr.6)

I ' Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zloiry(, dokument6 w dotyczqcych sytuacji
finansowej lub ekonomicmej wymaganychprzezZamawiajqcego, mo2e przedstawi6 i L inny
dokument, kt6ry w wystarczajEcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego

warunk6w udzialu w postgpowaniu.2. Wykonawc amohe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w
udziafuwpostgpowaniu, w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia,

lub jego czgsci, polega6 na zdolnoSciach technicznychlub zawodolvych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, niezalenrie od charakteru prawneg o lqczqcychgo z nim stosunk6w

prawnych. 2' I ' Wykonawca' kt6ry polegana zasobach innych podmiot6w, orazkt6rego oferta zostanie

oceniona najwy2ej,powinien pnedloLlrt w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi qzany ztoLrylwykonawc a, jakr6wnie2

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

wykonawcawykanje z powolaniem sig na zasoby tego podmiofi.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqcemu, Lercalintjqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci

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

zasob6w napottzeby realizacjizam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powy2ej przedstawia

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej. 2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c

na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w nazasadacn okreslonych w art. 22awtawypry,

9121
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bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umoZliwiajgcym naleiryte wykonanie

zam6wieniapublicznego oruz oceny, czy stosunekl4czEcy wykonawca ztymipodmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy Zqda dokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnoSci:

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

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

udzialu innego 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 do6wiadczenia, zrealiz;je roboty budowlane lub uslugi, kt6rych

wskazane zdolno6ci dotyczq.2.4. Jeileli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o kt6ryrm mowa w pkt 2.,niepotwierdzaj4 spelnieniaprzezwykonawcQ

warunk6w tdzialuw postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy 2qda, aby wykonawca w terminie okre5lonym przezzamawiajqcego: l) zastqpil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzal sig do osobistego wykonania

odpowiedniej czgsci zam6wienia, jeileliwykahezdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4 lub ekonomi cznq, o kt6rych mowa w pkt 2. 3 Wykon awca zalqczy do oferty: kosztorysy

ofertowe (zgodnie zprzedmiarami rob6t zalqczonymiw rozdziale W SIWZ). Do kazdego koszrorysu

ofertowego nale2y zalqczyt strong tytulow4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.r) oPrs

ry. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia : p rzetar g nieo graniczony

IV. 1.2) Zamaviaj4cy L4da wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetarya jest zobowi &any, pneduptywem terminu skladania ofert,

wnie56 wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysokoSci 14 000,00 zl (slownie: czternaScie tysigcy

zlotych).

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet rvykonania 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 :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4aa2'lo4e-te364e6c-9fd0-916129549ca6
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Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.f .5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Zlohenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloheniem oferfy zasadniczej:

IV'1.6) Przewidywana liczba wykonawcfwrktfirzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczb a wykonawc 6w

Maksymaln a liczb a wykonawc 6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w :

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestrik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymal na liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

zam6wienie obejmuje ustanowienie dlmamic zne+o systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczonedodatkowe informacje dotycz6ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

11t21
https:/lbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id4aa21o4e-te36.4e6c-9fd0-916129549ca6



28.01.2019 https://bzp.uzp.gov.pllZP40OPodgladOpublikowanego.aspx?id4aa2104e-'fe364e6c-9fd0-916129549ca6

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

katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elekhonicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Ptzewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Nalery wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, rvynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elekhoniczn ej oraz
jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczEce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest ptzewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich
wykonawcy bgdq mogli licytowa6 (minimalne wysokosci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgfu elektroniczn ego, ronriqzari i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczeh:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfftacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

czy wykonawcy' kt6r4r nie zloLrylinowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCETVY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

N.2.2) Kryteria
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te

l. Cena ofertowa brutto 50,00

2. okres gwarancji jako6ci wykonanych rob6r 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp @trzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, lt6re muszq spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zasttzehenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgp nychbez
przeprowa dzenia negocj acj i Nie

Przerdrdziany jest podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofert:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

lnformacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w,kt6rzypodczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozttti4zania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jeheli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeniariczby ronriqzah:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

https://bzp.uzp.gov.pllZP4ooPodgladopublikowanego.aspx?id=4 aa21he-le364e6c-9fd0-916129549ca6
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Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiada6

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenitliczby ofert podlegajqcychnegocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej,nakt6rej bgdzie prowadzonalicylacjaelektroniczna:

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

WymaganiadotyczEce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urzqdzefi informatyc zny ch:

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,kt6rz}r nie zloirylinowych postqpieri, zostan4zakwalifftowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziataw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektroniczrej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczrej:

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

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

wymaganiadotyczqcezabezpieczenianareirytegowykonaniaumowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfl zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zakres, charakter nnianoriLz warunki wprowadzen ia nnjan:
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l. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 dokonanianrianpostanowieri umowy w stosunku do tresci

oferly, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w poni2ej opisanym zakresie i przypadkach:

l.l Zmiana terminu ukoriczenia rob6t. l.l.l Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w

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

uniemozliwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzeri, dokonywanie

odbior6w, 1.1.2 nriany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi,w szczeg6lno6ci: a) niewypaty, niewybuchy;b) wykopaliska

archeologiczne; c) odmienne odprzyjEtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczre np.: -

wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywalaichdokumentacja technicnaitp. - inna niz

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

terenowe, w szczeg6lno5ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w;

e) w razie koniecznoSci podjgcia dziatahnrierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenialosowego

wywolanego przez czynnrki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidziet z pewnoSci q, szczegillnie

zagraaajqcego beTpoSrednio zyciu i zdrowiu ludzi. f) Zmiany,w przypadku uzasadnionego polecenia

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

wykonania kt6rych uzale2nione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - je2eli terminy ich zlecenia,

todzaj lub zakres, uniemozliwiajqdotrrymanie pierwotnego terminu umownego . g) Zmianybgd4ce

nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przezuprawniony organ lub nakazania wstrzymania

rob6tprzezuprawnione organy, zprrycrFniewynikaj4cych zwinyWykonawcy; l.l .3Zmianybgdqce

nastgpstwem okolicznoSci lez4cych po stronie Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci: a) wstrzymanie rob6t
przez Zamawiajqcego; b) konieczno66 usunigcia blgd6w lub wprow adzenia zmianw dokumentacji

projektowej lub specyfrkacji technicznej wykonaniaiodbioru rob6t; I.1.4 zmiany bgd4ce nastgpstwem

dzia\ania organ6w administracji i innych podmiot6w o kompetencjachzbliaonych do organ6w

administracjiw szczeg6lno6ci eksploatator6w infrastnrkttrry orazwNalcicieli grunt6w pod inwestycjg, w
szczeg6lno5ci: a) przek'roczenie zakreslonych przezprawo lub regulaminy, a je6li takich regulacji nie ma -

typowych w danych okoliczno6ciach, termin6w wydawania przezorgany administracji lub inne podmioty

decyzji, zezuroleh, uzgodnieri itp.; b) odmowa wydania przezorgany administracji lub inne podmioty

wymaganych decyzji, zemrolefi, uzgodnieri zprzycrqniezawinionychprzezwykonawcg, w tym

odmowa udostgpnieniaprzezwlaScicieli nieruchomoSci do cel6w rcalizacjiinwestycji; 1.1.5 inne

prrycrWy zewngtrzJ0ieniezale2ne od,Zamawiajqcego oraz Wykonawcy skutkuj4ce niemo2liwoSci4

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowQ; w przypadku

wystqrienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt l.l.l - 1.1.4 CzasUkoriczenia Rob6t

moze ulec odpowiedniemu przedNuileniu, o czas niezbgdny do zakofrczenia wykonywania jej przedmiotu

w spos6b naleiffi, nie dfu2ej jednak niZ o okres trwania tych okoliczroSci. 1.2 Zmianasposobu
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spelnienia Swiadczenia.I.2.1zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpujecymi

okoliczno6ciami: a) niedostgpnoSd na rynku material6w lubvrzqdzef wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfftacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem

produkcji lub wycofaniemz r'/nku tych material6w lub wz4dzeri, b) pojawienie sig na rynku material6w

lubwzqdzeri nowszej generacji pomralajEcych na zaoszczgdzenie koszt6w realizacji przedmiotu umowy

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

rob6t, c) pojawienie sig nowszej technologii wykonaniazaprojektowanych rob6t pozwalaj1cej na

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

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznof;6 zrealizowania projekfu przy zastosowaniu

innych rczwiqzahtechnicznycMechnologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanieprzewidzianych

roz'tviqzah grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany

technologiczne prowadzEce do: l) obnizenia kosztu wykonania robltbezuszczerbku dla jakosci i
funkcjonalnoSci; 2) obnizenia koszt6w uzytkowania obiektu czy eksploatacjiwzqdzeh,przybraku

nniany ceny koricowej; 3) podniesienia wydajnoiicitxzqdzef, podniesienia bezpieczeristwa, usprawnieri

w trakcie uzytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny koricowej; zlecenie rob6t zkoniecznych do

wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urzqdzefiinfrastruktury technicznej, f)
odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfftacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t warunki geologiczne skutkuj4ce niemozliwoSci4 zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zaloheniachtechnologicmych,g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej

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

zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h) konieczn oS(, zrealizowania

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

zniany obowi4zujqcego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) konie cznoStusunigcia sprzecznogci w
dokumentacji w pr4ryadku niemo2noSci usunigcia sprzecznoS ciprrypomocy wykladni, w szczeg6lnoSci

gdy sprzecnre zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszeristwa. 1.2.2W pr4rpadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z
okolicznoSci wymienionych w pkt 1.2.1 moilliwa jest w szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania,

material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2 zmiany lokalizacjibudowanychurz1dzeh. Zamawraj4cy

przewiduje w takiej sytuacji zmiang wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie

realizacji zam6wieni a. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonaw czq z zastosowaniem stawek

prryjEtych do wyceny rob6t w ofercie wykonawcy.1.2.3 Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez

Zamawiajqcego zmian w dokumentacji projektowej, jehelitakie zmiany dokumentacji oka2e sig

konieczne; I.2.4 Zmiany w przypadku wyst4pienianiezamier.zonego pominigcia w przedmi anch
okreSlonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania calo6ci zam6wienia
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podstawowego, a takhew przypadku obiektywnej koniecznoSci zmniejszenia,bqdLzwigkszenia jednostek

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

kt6rych przedmiot wykaczapoza obield, nie jest objEty przedmiotem zam6wieniazawartymw SIWZ).

Zastrzeilenie- je2eli koniecznoSd rob6t dodatkowych wynika zbtEd6w lub zaniedbari Wykonawcy, prace

takie zostanE wykonaneprzez Wykonawcg bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 Pozostale zniany

spowodowane nastgpuj?cymi okoliczno6ciami: a) sila wyhszauniemo2liwiajqcawykonanie przedmiotu

umowy zgodnie zSIWZ;b) rezygnacjaprzezZamawiaj4cego zrealizacji czgsci przedmiotu umowy. c)

kolizja z planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim

przypadku zrrr/'any w umowie zostanq ograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub

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

cywilnego. e) gdy zaistnieje inna okolicznoii(, prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca

niemozliwoSci4 wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. f) nr6any prowadz4ce do

likwidacji oczpvistych omylek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy; 1.3.1 W pr4rpadku

wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pl:t 1.3 , mozliwa jest w szczeg6lno5ci zmiana

sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie 2 nriany lokalizacjibudowanych

urzEdzefi. W pr4rpadku ppkt. d zmiarry mog4 dotyczyt zakresu wykonywanych prac, nnian

dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie rob6t, z kt6rych Zamawiajqcy

rezygnuje. Wszystkiepowyzszepostanowieniawpunktach l.l,l.2.i 1.3 stanowiEkatalog nriannakt6re
Zamawiaj}cy mo2ewyrazi6 zgodg. Nie stanowi4 jednocze6nie zobowi4zaniado wyrazenia takiej zgody i
nie rodz4 zadnego roszczeniaw stosunku do Zamawiaj4cego. 1.4 Zmianaos6b i podmiot6w. 1.4.1

Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonaniazam|wienia, w pr4padku zdarzefilosowych

niezale2nych od Wykonawcy,navzasadnione wyst4pienie wykonawcy, I.4.2 Zmiany osoby pelni4cej

funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezale1nej od Wykonawcy lub na

2qdanieZamawiaj}cego jezeli nie wywi4zuje sig onznaNo2onych obowiqzk6w,1.4.3 Zamawiajqcy,na

pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiangpodwykonawcy lub rezygnacje zudzialu

podwykonawcy prry realizaciiprzedmiotu umowy. Zmianamohenast4pi6 wyl1cniepo przedstawieniu

przez Wykonawc9 oSwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziafu w rcalizacji przedmiotu

umowy otaz o braku toszczeh wobec Wykonawcy zgtrturealizacji rob6t. JeLeli zmiana dotyczy

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

w postgpowaniu, Zamawiajqcy dopuSci nniang pod warunkiem, 2e nowy podwykon awcawyka1e

spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszym ni2 wskazane na etapie postgpowania o udzielenie

zam6wieniaprzez dotychczasowego podwykonawcg. Forma zaplaty nale2noSci przyslugujqcej

podwykonawcom, mo2e ulec zmianie z prrycz'yn obiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowy

aneksem podpisanym przez Strony umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia nrian zawafiejumowy jest
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sporz4dzenie podpisanego przez Strony Protokofu nntiany umowy okre5lajqce go prrycrqy zrniany oruz

potwierdzaj4cego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w

niniejszym paragrafie. Protok6l zmiany umowy bgdzie zaNqcznrkiem do aneksu.3. Zmiany umowy mogg

byd dokonane r6wniez w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 ustawy

Pzp.

IV. 6) INFORMAC JE ADMINISTRACYJNE

IV.6.f) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (je2eli dotyczy):

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-02-1 5, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a erzetarg
nieo granicz ony, pr zetar g o grani czony, ne go cj acj e z o glo szeniem) :

Nie

Wskazad powody:

Jqzyk lub jgzyki, w jakich moga by6 sporzEdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu

IV.6.3) Termin nni4zania ofertQ: do: okres w dniach: 30 (od ostateczrego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zrvrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezpafstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' kt6re mialy by(,przeznaczone na sfinansowanie calo6ci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki slui4ce

sfinansowaniu zam6wief na badania naukowe lub prace roavojowe, kt6re zamawiaj4 cy zamierzal

przezn cry6 na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1 .Oferta wtaz z zalqcznkami musi by6 podpisana przezWykonawc A. ZamawiajQcy wymag a, aby ofertg

podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wla$ciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej. Je2eli osoba/osoby podpisujqca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6
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zlo2one wraz z ofertq w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa fialezy

zaNqczy1 dokumenty potwierdzaj qce, 2e osoba udzielaj1ca pelnomocnictwa byla upowa2niona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat w szczeg6lnoSci

przez zaN1czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.Zasady skladania oferty przezpodmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwiadczenia wskazane w sekcji III. 3) (oSwiadczenie

Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpow aniu oraz oSwiadczenie Wykonaw cy, Le nie

podlegawykluczeniunapodstawieart.24tst.lpkt12-23iust.5pkll,2i4ustawyP4p)powinnyby6

zloiloneprzezka2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegajEcego sig o zam6wienie. Oswiadczeniatemajq,

potwierdza6 spelnianie warunk6w udziafuw postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w

kt6rym kaLdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw

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

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz

do zawatcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieruj4cy ustanowienie

pelnomocnika musi zawient w szczeg6lno6ci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego

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

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

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

udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczeri woli, wymienione we

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze

zostat zawatte w umowie o wsp6ldzialaniu zNo1onej wraz z ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawierajEcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta| zlo2ony wrazzofert4 w formie oryginalu lub

notarialnie po6wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajgcego ustanowienie

pelnomocnkanalezy zalycry| dokumenty potwierdzaj qce,2e osoba udzielajEcapelnomocnictwa byla

upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykaza1

w szczeg6lnofici ptzez zaNqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.3. Wszelka korespondencja

oruzrozliczeniadokonywanebgd4wyl4cniezpelnomocnikiem.Z.4.Wypelniaj4cformularzoferty,jak

r6wniez inne dokumenty, powolujEc sig na Wykonawcg, w miejscu np. naryai adres Wykonawcy,naleiry

wpisad 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 istrienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim

powol'uje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu, zamieszczainformacje o tych

podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na

podstawie ar1.24 ust. I pkt 12-23 iust.5 pkll,2i4ustawyPap).4.Wykonawcawterminie3 dniod
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zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazttje

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

grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt23 ustawy Pzp.Wruz ze zloheniem oSwiadczenia o

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

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2epowiqzania z innym wykonawcq nie

prowadz1 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie,

o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byt zlo2onepruezka2dego Wykonawcg wsp6lnie

ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w,kt6rzy z\oiryliodrgbne oferty.

Wykonawca jest uprawniony zloLytwrazz ofertq oSwiadczenie (w oryginale) o braku przynaleinoSci do

grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w,

je2eli Wykonawca nie jest czlonkiem 2adnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowipzany zloiry7

o6wiadczenie o braku przynale2noSci do grupy kapitatowej zgodnie zprawdq,po ustaleniuznalehytq

starannoSciq,2e nie zachodzqw jego przypadku powiqzaniaFworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu

ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze SwiadomoSciq, 2e

skladanie nieprawdzilvych ofwiadczeri sfuZ4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

odpowiedzialno6ci karnej. W takim przypadku, Wykonawca moze nie sklada6 oSwiadczenia o braku

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

24 wt. 1l ustawy Pzp, ti. w terminie 3 dni od dnia zamie szczeniana stronie internetow ej ZamawiajQcego

informacji z otwarcia ofert. Zamawiaj1cy nie bgdzie r6wnie2w takiej sytuacji wzywalWykonawcy do

uzupelnienia oSwiadczenia o braku prrynaleimo6ci do tej samej grupy kapitalowej .5. Zamawiajqcy

wykluczy Wykonawcg z postgpowania, o ile zajdqwobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w aft.

24 ust. I pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt l, 2 i 4 wtawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zlo1enia

oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w sekcji IIL4) i II1.5)

(aktualne nadziehzloileniaoSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4okolicznoSci spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), je2eli: l) Wykonawca wskaze

dostgpnoS6 oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji III.4) i I[.5) w formie elektronicznej

pod okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbazdanych, w szczeg6lnoSci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci

podmiot6w realizujqcychzadaniapubliczne (tj.Dz.IJ.22017 r.,poz. 570, zp62\. zn.). W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przezWykonawcg

oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy tow szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2O sierpnia

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (t.1. Dz. TJ . z 20lB r., poz. 986) oruz wydruk6w z Centralnej

EwidencjiilnformacjioDzialalnoSciGospodarczejzgodnie zart.46ust. I ustawy zdnia6marca20lSr.

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id4aa21}4e-te364e6c-9fd0-916129549ca6 20t21



28.01.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id4aa2104e-te364e6c-9fd0-916129549ca6

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U. poz.647),2) Wykonawca wska2e o6wiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w sekcji III.4) i
n.5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywane przez Zamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. I ustawy PZp. W takim przypadku

Zarnawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu omzbraku podstaw

wykluczenia,korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile sQ one aktualne. 7. Jeheli

Wykonawca ma sie&ibg lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast

dokument6w, o l16rych mowa w sekcji III.4) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji 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, potwierdzajqce odpowiednio,2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

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

miesigcy ptzed uplywem terminu skladania ofert.7.2. Ieheliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

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

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

oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotycry6, zlo2one przed,notariuszem lub przed organem

s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla5ciwym ze

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

pkt 7.1. stosuje sig. Zamawiajqcy uniewazni postgpowaniew prrypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1

ustawy Pzp. Zamawiajqcy mo2e uniewazni6 postgpowanie r6wnie2 w przypadku okreslonym w art. 93

ust. la ustawy Pzp
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