
Ogloszenie nr 502169-N-2019 z dnia 2019-01-10 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Z*zqd Drr6g Miejskich: Roboty zwiqzane z budow4

sygnalizacji Swietlnej na skrry2owaniu ul. Kosrykowej - ul. Rasryr[skiej

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie o glo sz eniaz Zanieszczanie obowi4zkowe

O gloszenie dotyczy : Zan6wienia publiczne go

Zamlwienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Naava projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz rvykonawcy'

kt6rych dzialalno56, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re

bgd4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg osrib bgd4cych

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b naleilqcych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy rLiZ30yo, os6b zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przepr ow adza centralny zamawiaj 1cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie



Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Je1elitak,naleff wymieni6 zartawrui1cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postqpowanie

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

zdanymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawitj4cymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych

paristw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo

zamtiwieri publicznych :

Informacje dodatkowe:

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

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

Polska, tel.22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 2Il.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2nauzyskad dostgp do narzqdzi i urz4dzeri lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostqpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieieti dotvczv):

Podzialobowipk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania z

zamawiaj4cymizinnych parlstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiai4cych

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cY, c4 zam6wienie

bgdzie udzielane przezkaZdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozo stalych zamawiaj1cy ch) :



L4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokumenttiw z postgpowania moZna

uzyskad pod adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfrkacja istotnych

warunk6w zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na

uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest pzeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowoniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi byi sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem

niewa2noSci.



Adres:

zarz4dDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-801 warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiutzqdzei lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostEp do tych narzqdzimo?na uzyska6 pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wienintprzezzamawiai4cego: Roboty zwiqzane z budow4

sygnalizacji swietlnej na sl<rrylowaniu ul. Koszykowej - ul. Raszyriskiej

Numer referencyj ny : DPZI 134/PN/1 2011 8

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czqSci:

Nie

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

odniesieniu do:

zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re mo2e zostaf udzielone zam6wienie

jednemu wykonawcY:



II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagafi ) aw prrypadku partnerstwa

innowaryjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Roboty zwi4zane z budow4 sygnalizacji Swietlnej nasl<rzyhowaniu ul.

Koszykowej - ul. Raszyrlskiej. W ramach przedmiotu zam6wienia: wykonanie przepust6w pod

jezdniami, montaZ maszt6w i latarni sygnalizacyjnych oraz element6w iurzqdzeh akomodacji

pieszej i kolowej, wykonanie kanalizacji kablowej, wprowadzenie i podl4czenie kabli

sygnalizacyjnych i sterowniczych, wymianaurzqdzen sygnalizacyjnych, korekta ukladu

drogowego z wprowadzeniem Sciezki rowerowej, wprowadzenie projektu stalej organizacji

ruchu. Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okreSlony zostal w Dokumentacji technicznej

(Rozdzial V SIWZ) i przedmiarach rob6t (Rozdzial VI SIWZ). WartoS6 szacunkowa

zam6wieniaprzekracza r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani|r6wnowartoSi

kwoty 5 548 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233294-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

4s233290-8

4s233220-'1

45233221-4

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zamdwienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa

calkowita mal<symalnawartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynami czne go sy s t emu z akup 6w)



ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art' 67 ust' I pkt 6 i 7

lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre5lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6lubwart.l34ust.6pkt3ustawyPzp:

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

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

miesi4cach lubdniach: 120

lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenial

Okres w miesi4cach Okres w dniach Datarozpoczgcia Data zakofrczerlia

r20

II.9) Informacj e dodatkowe z ZamawiaiScy wymaga,

r ozpoczEcie : o d dnia zaw ar cia umowy' -zakofrczenie 
"

aby zam6wienie zostalo ztealizowane: -

120 dni od zawarcia umowy.

m. 1) WARUNKT ADZTLLU W POST4POWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okreslenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

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

spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialuw postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub

finansowej tj.: 1) wykonawca uzyskal sredni ptzych6dza ostatnie 3lata obrotowe (na

podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycia ,,przychod nefro ze sprzedaLy produkt6w,

towar6w i material6w" lub ,,prrychodnetto ze sprzeduiry i zr6wnane z nimi") w wysokoSci

nie mniejsz ej niz I 600 000,00 zl (slownie: jeden milion szes6set tysigcy zlotych).2)

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnoSc i zwi4zanei z przedmiotem niniej s zego zam6wienia, na sumQ gwarancyjn4 co



najmniej 800 000,00 zl (slownie: osiemset tysigcy zlotych).

Informacje dodatkowe

III.I 3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegac sig Wykonawcy, kt6rry

spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub

zawodowej tj.: 1) Wykonawca nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5latprzed uplywem

terminu skladania ofert, a jeheli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie

wykonal: co najmniej 3 zam6wienia w terenie miejskim o populacji nie mniejszej niz 100

tysigcy mieszkafc6w o wartoScilqcznej nie mniej niZ 800 000,00 zl brutto na remont lub

budowg sygnalizacj i na sl<rzyhowaniach lub przejSciach dla pieszych, w tym jedno z nich na

kwotg nie mniej niz 400 000,00 zl brutto oraz I zam6wienie w terenie miejskim o populacji

nie mniejszej ni?100 tysigcy mieszkaric6w o wartoSci nie mniej szej niz 300 000,00 zt

brutto na budowg lub remont zatoki autobusowej lub nawierzchni chodnik6w lub

nawierzchni bitumicznej 2) Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig

kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem

odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone,w szczegolnoSci okreSlonymi

przepisami ustawy zdniaT lipca1994r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.22017 r.,poz.1332,

zp6in. zm.),zgodnie z ponizszymwykazem: Lp. Stanowisko - Wymaganaliczba os6b -

Olaes posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe (liczba lat

pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. 1.- Kierownik rob6t

elektrycmych*r - l osoba -2lata-2lata-podstawadysponowania.2.- Kierownikrob6t

drogowych*' - I osoba - 2 lata - 2lata - podstawa dysponowania. 3.- Kierownik rob6t

sanitarnych*3 - I osoba -2lata-2lata- podstawa dysponowania. 4.- Brygadzista*4 - |

osoba - 2lata - 2lata - podstawa dysponowania (umowa o pracg). 5.- Monter elektryk*5 -

5 os6b -)lata-2lata- podstawa dysponowania (umowa o pracg). 6.- Kadra pracownicza

z prry gotowaniem w zakre sie prac dro golvych zwi4zany ch z wy mianq nawierzchni i

chodnik6w - 5 os6b - nie dotyczy -2lata - podstawa dysponowania (umowa o pracg). 7.-

Kadra pracowniczazprzygotowaniem w zakresie prac sanitarnych - 5 os6b - nie dotyczy -
2lata- podstawa dysponowania (umowa o pracg). *t Kierownik rob6t elektrycznych

powinien posiada6 uprawnienia budowlane do kierowania robota-mi budowlanymi w

specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri elektrycznych i

elektroenergetycznych. *2Kierownik rob6t drogowych powinien posiada6 uprawnienia



budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci drogowej' *3 Kierownik

rob6t sanitarnych powinien posiada6 uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji itrz4dzeficieplnych,

wentylacyjnych, gazov,rych,wodoci4gowych i kanalizacyjnych. *4Brygadzista posiadaj4cy:

1. Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 na stanowisku

dozoru txzEdzeh,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu nie wy2szym niZ 1kV

(lub: o napigciu znamionowym powyZej 1 kV), 2. Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce

do zajmowania sig eksploatacj4 na stanowisku eksploatacji urz4dzef, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napigciu nie vty1szym niz lkV (ub o napigciu znamionowym

powy2ej lkv). *5Monter elektryk posiadaj4cy Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do

zajmowania sig eksplo ataciqna stanowisku eksploatacirwzqdzeri, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napiEciu nie wy2szym niZ lkV (ub o napigciu znamionowym

powy2ej 1kV). Kierownicy rob6t powinni posiada6 odpowiednie uprawnienia budowlane, a

wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj' Dz' U ' 22017 r''

poz. 1332, zp62n. zm.) orazrczporz4dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia l1

wrzesnia 20l4r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz'U ' z

2OI4 poz.l278) lub odpowiadaj4ce im inne waine uprawnie ia budowlane wydane na mocy

wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w oraz posiadad aktualne zalwiadczenie o wpisie na

listg czlonk6w wlaSciw ei izby samorz4du zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorz4dach zawodolvych architekt6w, inZynier6w budownictwa otaz urbanist6w

(t.1.Dz.tJ.22016 r. poz.1725). Stanowiska okreslone powy2ej mog4 zostat r6wnie2

powierzone obywatelom paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej orazinnych kraj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z afi'

12a ustawy Prawo budowlane orazzprzepisami ustawy zdnia22 grudnia 2015 r' o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. 22016 t.,poz. 65).

zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci

przy realizacj i zam6wi enia wtaz z informacj 4 o kwalifik acjach zawodowych lub

do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:



III.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 nst.l ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj1cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiaj1cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 tst. 5 pkt2 ustawy Pzp)

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

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKT,ADANYCH PRZEZWYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENTA,ZE NrE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteririw selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRiZF,Z

WYKONAWCS W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST.

I PKT 3 USTAWY PZPz

Zamawiaj1cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona, do zloZeniaw

Wznaczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych nadzienzloileniaoSwiadczeri

lub dokument6w, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczeniatj.: l. w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp -
odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, jeZeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji.



III.O WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMBNTOW SKI,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST'

r PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEI,NIANIA wARUNKow UDZIAI,U w

POSTIPOWANIU:

ZamawrajEcy wezwie WykonawcE, kt6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona, do zlo2enia w

Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dz\enzlohenia oSwiadczet'r

lub dokument6w, potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu tj': 1'

czgsci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie

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

lub miejsce zamieszkania, aiekelipodlega ono badani\przezbieglego rewidenta zgodnie z

przepisami o rachunkowosci, r6wnie2 z opini4 o czEsci badanego sprawozdania, a w

przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego,

innych dokumentow okreSlaj4cych obroty oraz aktywa i zobowi4zania- za ostatnie trzy lata

obrotowe, ajeZeliokres prowadzeniadzialalnoScijest krotszy -zatenokres. Zzalqczonel

czgsci sprawozdania finansowego powinno wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art'

52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzesni a 1994 r. o rachunkowosci, tj. 2e sprawozdanie finansowe

zostalo podpisane - z podaniemzarazemdaty podpistr-przezosobg, kt6rej powierzono

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

wieloosobo W - przezwszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku odmowy podpisu

wymagane iest zalqczenie pisemnego uzasadnienia dolEczonego do sprawozdania

fi nansowego. w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania

sprawozdania finansow ego Zamawiajqcy, zA ,,inrte dokumenty" \zllta m'in' deklaracjq

podatkowa PIT zlozon4wlJrzgdzie Skarbowym. 2. dokument6w potwierdzaj4cych'2e

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno(ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnoSc i zwi4zanei z ptzedmiotem niniejs zego zam6wienia na sumg gwarancyjn4

okreslonE przezZamawiaiEcego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty tbezpieczenia)' 3'

wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w

tym okresie ) wrazz podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w'

na tzeczkt6rych roboty te zostaly wykonane - zal4cznik nr 2 do slwz (,,Doswiadczenie



Wykonawcy"). Do powyzszego wykazu powinny by( dolqczone dowody okreSlaj4ce, cry

wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane naleirycie, w szczegolnoSci informacje o

tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie zprzepisanri prawa budowlanego i prawidlowo

ukofczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sE referencjebqd? inne dokumenty

wystawion e przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byty wykonywane, a jeheh z

uzasadnionej przycryny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska6

tych dokument6w - inne dokumenty. 4. v,rykant os6b, skierowanych przez Wykonawcg do

realizacji zam6wienia publicznego,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania

zam6wienia publicznego, atakhe zakresu wykonywanychprzez nie czynnoSci.oraz

informacjE o podstawie do dysponowania tymi osobami - zal1cznik nr 3 do SIWZ (,,Wykaz

os6b").

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJT:

IIr.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PF.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

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

1. JeZeli zuzasadnionej prrycryny wykonawca nie mohe zloiry6 dokument6w dotyczEcych

sytuacj i fi nansowej lub ekonomicznej wymagany ch przez Zamawiajqcego, moze

przedstawi6 inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych

przezZarnawiajqcego warunk6w udzialu w postgpowaniu. 2. WykonawcamoZe w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czg6ci, polegad na zdolnoSciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiot6w, niezalelnie od charakteru prawne go l4czEcych go z nim stosunk6w prawnych.

2.1. Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najv'ryZej, powinien przedlo?y(, w odniesieniu do tych podmiot6w te same

dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiqzany

zloiry(, wykonawca, jak r6wnie2 te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re wykonawca wykazuje z powolaniem sig na

zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych



podmiot6w, musi udowodnii Zamawiajqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie

dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c

zobowi4zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych

zasob6w na potrzeby realizailizam6wienia. Zobowi4zarrie, o kt6rym mowa powyZej

przedstawia Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyZej' 2'3' W celu oceny, czy

wykonawca polegaj4c na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

okreslonych w art. 22austav,ty Pzp,bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami w stopniu

umo2liwiaj qcymnaleiryte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek

lqcz4cy wykonawc A ztymipodmiotami gwarantuj e rzeczywisty dostqp do ich zasob6w'

zamaw\ajqcy 24dadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnosci: 2.3.1. zakres dostgpnych

wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w innego

podmiotu, przezWykonawc Q,PrzY 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 udzialu w postEpowaniu

dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczen\a, ztealizuje roboty

budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4.2-4. Jezeli zdolnoSci techniczne

lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub ftnansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt

2.,niepotwierdzaj4 spelnieni aprzezwykonawca warunk6w udzialu w postqpowaniu lub

zachodz4wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiaiqcy Zqda, aby

wykonawca w terminie okreslonymprzezzamaw\ai4cego: 1) zast4pll ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zal sig do osobistego wykonania odpowiedniej

czgtcizam6wieni a,iekel\wykaZe zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4lub ekonomiczn4,o ktorych mowa w pkt 2. 3 Wykonawcazal4czy do oferty:

kosztorysy ofertowe (zgodnie zprzedmiarami rob6t zal4czonymiw rozdziale vI SIWZ)' Do

ka2dego kosztorysu ofertowego naleiry zal4czyc stronq tytulow4'

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

Iv. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam 6wienia : P ruetat g nieo graniczony

IV. 1.2) Zamawiai4cy i4da wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium



Wykonawca przystgpujqcy do przetargu jest zobowi4zany,przed uplywem terminu

skladania ofert, wnieS6 wadium na caly okres zwi4zania ofertq, w wysokoSci 35 000,00 zl

(slownie: trzydzieici pig6 tysigcy zlotych).

IV.f 3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamr6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

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

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolEczenia do ofert

katalog6w elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloZeniem 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

Maksymaln a liczb a wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:



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

Umowa ramowa bEdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

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

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bqd4 zamie szczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamiczne go sYstemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

W ramabh umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszczasig zloZenie ofert

w formie katalo g6w elektronicznych:

przewiduje sig pobrani e ze z\olonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IY.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony'

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bEdzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bpdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto(ci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia :



NaleZy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bEd4 warunki,

na jakich wykonawcy bEdE mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zan i specyfikacji

technicznych w zakresie polqczen:

Wymagani a doty cz4ce rej estracj i i identyfi kacj i wykonawc6w w aukcj i elektronicznej :

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do

nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lY.2.l) Kryteria oceny ofert:

[Y.2.2) Kryteria

Kryteria Tnqozenip

cena ofertowa brutto 60,00

gwarancja na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedurT, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (przetary

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Pruewidziane jest zastrzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przepr owadzenia ne gocj acj i



Przewidziany jest podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

NaleZy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbq etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawi li rozwiqzania stanowi4ce podstawq do skladania ofert, jezeli zamavtial4cy

przewiduje nagrodY:

WstEpny harmono gram postqpowanla:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenial\czby rozwi4zah"

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania' kt6rym musz4

odpowiada6 wszYstkie ofertY :

Podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom

poprzezzastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia:

Informacje dodatkowe:



IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymag ani a te chni c zne tr zEdzeh informaty c 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,kt6rry nie zloLryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowieqia, kt6re zostan1wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

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

Wy mag ani a doty czqc e zab ezpie czenia nale|yt e g o wyko nani a um o wy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treSci oferty,

na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 dokonania zmian postanowief umowy w stosunku do

treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w poni2ej opisanym zakresie

ipt4rpadkach: l.l Zmianaterminu ukoriczenia rob6t. I.l.l Zmiany spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczeg6lnoSci: a) klgski zywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegaj4ce



od okreSlonych w,,ST", uniemo2liwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t

i sprawdzer1 dokonywanie odbior6w ,1.1.2 zm\any spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ

warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: a) niewypaly'

niewybuchy; b) wykopaliska archeologic zne; c) odmienne od przyjqtych w dokumentacji

projektowej warunki geologiczne np.: - wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala

ich dokumentacja techniczna itp. - inna niZ okreslona w,,ST" wilgotnoS6 gruntu' d) odmienne

od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie

zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; e) w razie koniecznoSci

podjgcia dz\alanzmieruai4cych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego

ptzezczynniki zewngtrzne, kt6rego nie mo2na bylo przewidzied z pewnoSci4, szczegolnie

zagraZaj4cego bezposrednio iryc\tti zdrowiu ludzi. f) Zmiany,w przypadku uzasadnionego

polecenia Zamawiaj4cego dokonania zamiennych rob6t lub ich czg(tci; wystqpienia rob6t

dodatkowych, od wykonania kt6rych tzaleanione jest wykonanie zam6wienia podstawowego -

jeteliterminy ich zleceni a, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaj4 dotrzymanie pierwotnego

terminu umownego . g) Zmiany bqd4ce nastqpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez

uprawniony organ lub nakazania wstrzymania rob6t przezuprawnione organy, zprzyczytnie

wynikaj4cych z winy wykonawcy; 1.1 .3 Zmiany bQd4ce nastgpstwem okolicznosci le24cych

po stronie Zamawiq4cego, w szczeg6lnoSci: a) wstrzymanie rob6t przezZamawiai4cego; b)

koniecznosd usunigcia blgdow lub wprowadzeniazmianw dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t; 1.1.4 zmiany bgd4ce nastgpstwem

dzial.aniaorgan6w administracji i innych podmiotow o kompetenciachzbliZonych do organ6w

administracj \w szczegolnosci eksploatator6w infrastruktury oraz wlascicieli gruntow pod

inwestycjg, w szczeg6lnosci: a) przekroc zenie za!,reSlonych ptzezplawo lub regulaminy' a

jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawaniaptzez

organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleh,uzgodnieli itp'; b) odmowa wydania

pfzezorgany administracji lub inne podmioty wymaganychdecyzj\'zezwolei'rtzgodrief z

przyczynniezawinio nychprzezwykonawcg, w tYm odmowa udostEpnieriaptzezwla$cicieli

nieruchomosci do cel6w realizacjiinwestycji; 1.1.5 inne przyczyny zewngtrzneniezalearleod

zanawiaj4cego orazwykonawcy skutkuj4ce niemo2liwosci4 prowadzeniaprac lub

wykonywania innych czynno6ci przewidziarrych Umow4; W przypadku wyst4pienia

kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.1'1 - l'l'4 Czas Ukoriczenia Rob6t mo2e

ulec odpowiedniemu przedlukeniu, o czas niezbEdny do zakofrczenia wykonywania jej



przedmiotu w spos6b naleryty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoici.l.2

Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia.l.2.l zmiany technologiczne spowodowane w

szczeg6lnoSci nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a) niedostgpnoS6 na rynku material6w lub

wz1dzefiwskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniemz rynku tych material6w

lub urzqdzeri, b) pojawienie sig na rynku material6w lub urzqdzeri nowszej generacji

pozwalaj4cych na zaoszczgdzenie koszt6w realizacji przedmiotu umowy lub koszt6w

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umoZliwiaj4ce uzyskanie lepszej jakoSci

rob6t, c) pojawienie sig nowszej technologii wykonaniazaprojektowanych rob6t porwalajqcej

nazaoszczEdzenie czasu realizacji inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak r6wniez

koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznoic zrealizowania projektu

przy zastosowaniu innych rozwiqzafi technicznycMechnologicznych niz wskazane u,

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rorwi4zan grozllo niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy , e) Zmiany technologiczne prowadzqce do: 1) obniZenia

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

uzytkowania obiektu cry eksploatacji urzEdzeh, przy braku zmiany ceny koricowej; 3)

podniesienia wydajnoSciurzqdzeri, podniesienia bezpieczeflstwa, usprawnieri w trakcie

uZytkowania obiektu, prry brakttzmiany ceny koflcowej; zlecenie rob6t zkoniecznych do

wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urz4dzehinfrastruktury

technicznej, f) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki geologicme skutkuj4ce niemozliwoSci4

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaloZeniachtechnologic znych, g)

odmienne,odprzyigtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznejwykonania i
odbioru rob6t warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie zinwentaryzowanych iub blgdnie

zinwentaryzowanych obiekt6w; h) koniecznoS(, zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwiqzantechnicznych lub materialowy ch ze wzglgdu na zmiany

obowi4zuj4cego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) koniecznoS6 usunigcia sprzecznoSci

w dokumentacji w pr4,padku niemoZnoSci usunigcia sprzecznoS ciprzy pomocy wykladni, w
szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszeristwa. 1 .2.2 W przypadku

wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.2.1 mo2liwa jest w

szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie 2 zmiany



lokalizacji budowanychvzqdzefr. Zamawiaj4cy przewiduje w takiej sytuacji zmianq

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie realizacji zam6wienia.

Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonawcz4zzastosowaniem stawek przyjgtych

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

Zamawiapcego zmian w dokumentacji projektowej, jeZeli takie zmiany dokumentacji okaze

sig konieczn e; 1.2.4 Zmiany w przypadku wyst4pienia niezamierzonego pominigcia w

przedmiarach okreSlonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego

wykonania calosci zam6wienia podstawowego, atakaew przypadku obiektywnej koniecznosci

zmniejszenia,b4dLzwiEkszenia jednostek przedmiaro'rvych i zakresu rob6t zam6wienia

podstawowego (nie dotyczy zam6wieri dodatkowych, kt6rych przedmiot v'rykraczapoza obiekt,

nie jest objgty przedmiotem zam6wie nia zawartym w SIWZ). Zastrzeaenie- je2eli koniecznoSd

rob6t dodatkowych wynika z bl9d6w lub zaniedbari wykonawcy, prace takie zostan4

wykonane przezwykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 Pozostate zmiany

spowodowane nastgpuj4cymi okolicznosciami: a) sila vtyitszauniemozliwiaj4ca wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z SIW Z;b) rezy gnacj a przez Zamawiai4cego z t eahzacj i cz96ci

przedmiotu umowy. c) kolizja z planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostan4 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

okolicznos6 prawna, ekonomiczna lub techniczna,skutkuj4ca niemozliwosci4 wykonania lub

nalezytego wykonania umowy zgodnie zSlwz.fl zmiany prowadz4ce do likwidacji

oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; 1'3'1 W przypadku

wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1'3 , mozliwa jest w

szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnieazmiany

lokalizacji budowanychurz4dzeh. w przypadku ppkt. dzmiany moga dotyczyd zakresu

wykonywanychprac,zmiandokumentacjiizmniejszeniawynagrodzeniaokwoty

odpowiadaj4cecenierob6t,zktorychZamawiaj4cyrezygnuje.Wszystkiepowyzsze

postanowienia w punktach l.l,1.2. i 1.3 stanowi4 katalog zmianna kt6re Zanawiaj4cy moae

wyrazi| zgodE.Nie stanowi4 jednoczeSnie zobowiqzariado wyrazenia takiej zgody i nie rodz4

Zadnego roszczeniaw stosunku do Zamawiaj4cego' l '4 Zmiana os6b i podmiot6w ' l '4'l

Zmianyos6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku zdatzeh

losowych niezaleimych od Wykonawcy, na uzasadnione wyst4pienie wykonawcy' l'4'2



Zmiany osoby pelni4cej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji

niezaleZnej od Wykonawcy lub na 1qdanie Zamawiqqcego jeZeli nie wywipuje sig on z

naloZonych obowi4zk6w, 1.4.3 ZamawiajEcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopttszcza

zmiang podwykonawcy lub rezygnacje zudzialupodwykonawcy przy realizacji przedmiotu

umowy. Zmianamo2e nast4pi6 wylqcznie po przedstawieniu przezWykonawcg oSwiadczenia

podwykonawcy o jego rczygnacji zudzialuw realizacji przedmiotu umowy oraz o braku

rcszczen wobec Wykonawcy ztyttilurealizacji rob6t. Jeheli zmiana dotycry podmiotu

trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig wykazuj4c spetnianie warunk6w

udzialu w postgpowaniu, zamawiaj4cy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy

podwykonawca wykaZe spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszymnizwskazane na

etapie postgpowania o udzielenie zam6wieniaprzezdotychczasowego podwykonawcQ. Forma

zaplaty naleznoSci pr4rstuguj4cej podwykonawcom, moze ulec zmianie zprzyczyn

obiektywnych, je6li zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony

umowy' 2. Warunkiem wprowadzeniazmianzawartej umowy jest sporz4dzenie podpisanego

przez strony Protokolu zmiany umowy okreslaj4ce go przlcryny zmiany oraz

potwierdzajQcego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych

powyZej. Protok6l zmiany umowy bgdzie zal1cznrkiem do aneksu.3. Zmiany umowy mog4

byi dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I pkt
2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IY'6'2) Termin skladania ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019-01 -28, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:



Jqzyklub jgzyki, w jakich mog4 byc sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu

> polski

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

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postqpowania o udzielenie zam6wienia' w

przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz

niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty by6 przeznaczone

na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduie sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli srodki

slu24ce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwoiowe' kt6re

zamawiajQ cy zamierzalprzeznaczy(, nasfinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia' nie

zostaty mu Przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1 . Oferta wr az z zalqcznrkami musi by6 po dpi s a,,a pr zez Wykonawc A' ZamawiajQcy wymaga'

aby ofertg podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze

lub ewidencji dzialalnoSci gospod arczej. Jezeliosoba/osoby podpisuj4ca ofertq dzia\ana

podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania

oferty. pelnomocnictwo musi zosta c zlozone wraz zofert4 w oryginale lub notaridlnie

poswiadczonej kopii. Do petnomocnictwa nalezy zal4czy6 dokumenty potwierd2aj 4ce' 2e

osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania wykonawcy w dacie

udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazacw szczeg6lnoilciprzezza\4czenie odpisu z

Kraj owe go Rej estru S4dowe go) . 2.Zasady skladania oferty przez podmioty wystgpuj qce

wsp6lnie: 2.1. Wymagane oswia dczeniawskazane w pkt III' 3) (oSwiadczenie wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpow anitotazoswiadczenie wykonawcy'2e nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24ust.l pkt 12 -23 iust' 5 pkt l'2i4 ustawy Pzp) powinny

by6z|otoneptzezka2degoWykonawcawsp6lnieubiegaj4cegosigozam6wienie.

Oswiadczenia te maj4 potwi erdzacspelnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz brak

podstawwykluczeniawzakresie,wkt6rymkakdyzwykonawc6wwykazujespelnianie

warunk6w udzialu w postgpow ariu otazbrak podstaw wykluczen\a' 2'2' Wykonawcy

skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania



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

zawarcianmowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajEcy

ustanowienie pelnomocnika musi zawierai w szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o

zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie

zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument

(lub dokumenty) zawieraj1cy ustanowienie pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu

wszystkich Wykonawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia,przez osoby

uprawnione do skladania oSwiadczeri woli, wymienione we wlaScir,ny.., rejestrze lub ewidencji

Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moZe zostac zawarte w umowie

o wsp6ldzialariu zlohonej wraz z ofert4. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie

pelnomocnika musi zosta(, zlohony wrMZ ofert4 w formie oryginalu lub notarialnie

poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajEcego ustanowienie

pelnomocnikanaleiry zalTczy(, dokumenty potwierdzaj qce, ze osoba udzielajqca

pelnomocnictwa byla upowa:2:niona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania

pelnomocnictwa (co moZna wykaza(,w szczegolnoiciprzezzalqczenie odpisu z Krajowego

Rejestru S4dowego) . 2.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgd4

wylqcznie z pelnomocnikiem. 2.4. Wypelniaj4c formularz oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty,

powoluj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy,naleiry wpisa6 dane

dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zamowienia, a nie

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

podmiot6w, w celu wykazaniabraku istnienia wobec nich podstaw wykluczeniaoraz

spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w

postgpowaniu, zartieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa

w pkt IIL 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt lZ _ 23

i ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp). 4.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiaj4cemu

oSwiadczenie (w oryginale) o prrynaleimoSci lub braku przynaleanoSci do tej samej grupy

kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia

o przynaleimoSci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi(, pod

rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, Ze powiqzania z

innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie



zam6wienia. Wymagane oSwiadc zenie,o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byd

zlotone przezka2dego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu do

wykonawc6w, kt6rzy zloiryliodrqbne oferty. Wykonawca jest uprawniony zlozy(' wrazz ofert4

oswiadczenie (w oryginale) o braku ptrynaleanosci do grupy kapitalowej, w rozumieniu

ustawy z drria16 lutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, ieaeli wykonawca nie

jest czlonkiem Zadnej grupy kapitalowej. wykonawca jest zobowiyany z\o2y6 oswiadczenie o

braku przynale1noSci do grupy kapitalowej zgodnie zptawd4,po ustalenitznaleiryt4

starannoSci q,2e nie zachodz4w jego przypadku powi4zania tworz4ce grupq kapitalow4' w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w orazze

SwiadomoS ciq, Zeskladanie nieprawdzivrych oSwiadczeri sluz4cych uzyskaniu zam6wienia

publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, Wykonawca moZe nie

sklada6 oSwiadczenia o braku prrynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

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

zamieszczenia na stronie internetow ej Zamawiaj4cego informacji z otwarcia ofert'

zamaw\ajqcy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywal wykonawcy do uzupelnienia

o(wiadczenia o braku przynale1noSci do tej samej grupy kapitalowej ' 5' Zamawiaj4cy

wykluczy wykonawca z postgpowania, o rle zajdq,wobec tego wykonawcy okolicmosci

wskazane w art. 24 ust.l pkt 12 - 23 orazust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest

obowi4zany do zlokeniaoSwiadczeri lub dokumentow potwi er dzai 4cy ch okoliczno sci' o

kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) (aktualne na dzief- z\oizenia oswiadczenia lub dokumenty',

kt6re potw ierdzapokolicznosci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku

podstaw do wykluczenia), iekeli:1) wykonawca wskaze dostgpnos6 oswiadczeri lub

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod okreslonymi

adresami internetowymi og6lnodostgpnych i bezplatny chbazdanych, w szczeg6lnosci

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

dzialalnosci podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne (tj' Dz' tJ' z2Ol7 r''poz' 570'zp6in'

zm.). w takim przypadku zamawiai4cy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane

przezWykonawcg oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji

odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art' 4

ust. 4aa ustawy z dnia2O sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj'Dz'U' 22018

r.,pol.986) orazwydruk6w z centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodatczei

zgodnie z art. 46ust. 1 ustawy z dnia6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o



DzialalnoSci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz.U. poz.647),2)

Wykonawca wskaZe oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5), kt6re

znajduj4 sig w posiadaniu Zamatiajqcego, w szczegolnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywaneprzezZamawiaj4cego zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku

podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one

aktualne. 7. Jeheli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zaniast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) (odpis z

wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeaeli

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, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloS ci. 7 .1.

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny byd wystawione nie wczeSniej niZ 6 miesigcy

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

lub miejsce zamieszkxtia lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie

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

odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotycry| zlozone przed

notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du

zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym zewzglgduna siedzibg lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby . Zapisy pkt 7 .1. stosuje sig. 8. Zarnawiaj4cy

uniewaZni postgpowanie w przypadkach okreSlonych w art. 93 ust. 1 i la ustawy pzp.


