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Ogloszenie nr 509486-N-20 1 9 z dnia 2019 -02'01 r.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4dDr6g Miejskich: Przygotowanie dokumentacji proiektowei oraz

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

Namyslowskiej do Ronda Laba.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

T,amieszczanie oglosz eniaz Zamieszczanie obowi4zkowe
(.

Ogloszenie dotyczy: Zam6w ienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

dZialalno5d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

ram6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

parginalizowanych

Nie

Iii1}.ty podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wigcej kategorir,

o,kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszy ni230oh, os6b zatrudnionych przezzaklady prac:i'

ofuonionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

$EKCJA I: ZAMAWIAJACY
1t

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

i':'tpostgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyti

r.',1'przeprowadzenie postgpowania

::: Nie

,,i Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryVpowierryli prowadzenie

,, postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przezzamawiajqcych

Nie
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,,.":.;ir1.2.1i tak,naleiry wymieni6 zamawiaiqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzai4 postgpowanie otazpodae '

'adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikac yjne onzosoby do kontakt 6w wtazz danymi do

kontakt6w:

.' postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zz^m wiui4cymi z innych pafstw czlonkowskich Unii

., . Europejskiej

Nie

, ,, .,'"lV przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiaj4cymi z innych pafistw 
,.

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

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

, 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks228 909 2ll'

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

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskat dostgp do narugdzi ivrz4dzeh lub formatow

plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

r.3) wspfLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (iei,eli dotyczy): ',

podzialobowiqzk6w migdzy zarnawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowa dzaniapostqpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiajqcymi z innych pafrstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiajqcych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, cr! zam6wienie bgdzie udzielane przezkazdego zzamawiai4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony,pelny i bezpo5redni dostgp do dokument|w zpostqpowania moina uzyskad Pod ,,,.

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw.Pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokument6w zpostgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyska6 pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

' Nie

adres

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

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

, sPos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

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

Lr :

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystanitznarzgdziiurz4dzeri lub format6w plik6q kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiajqcego: Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz
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.r,,, wykonanie inwestycji w zakresie budowy drogi dla rower6w przy rrl.Starzyriskiego na odc. od ul.

Namyslowskiej do Ronda Zaba.

Numer referencyj n y z DPZI 3 IPN / 3 / 19

;. r przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

. r:. ;11.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwosci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest qa czgilci

Nie

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

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujacych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moie zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

?:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wietkoi6, zalves, rodzaj i iloit dostaw, usltg lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania iwymagan ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5leni e zapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty budowlane:

przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji w zakresie budowy drogi dla

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

zam6wieni aprzekracza r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniej szani2 r6wnowartos6 kwoty 5

548 000 EURO

II.5) Gl6wnY kod CPV: 45233161-5

Dodatkowe kodY CPV:

lKod 
cPV 

I

l+szzzr62-21

l4s 
l11200-0 

|

l+szztzz+-slWl-J
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II.6) Catkowita warto5f zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacie o warto{ci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita

malrsymalna wartoi1 w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

\1.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wiefirokt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy PzP: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

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

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

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

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakofirczenia:

Ckres w miesi4cach Okres w dniach Data rozpoczgcia )atazakohczenia

z0l9-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

m.1) WARUNKI UDZTALU W POST4POWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9f84094c-b2d74321-b3d7-3e59bdd9476f
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i1,:r, . Okre6lenie warunk6w:

, Informacje dodatkowe

:..1, IIL1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6tzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 1.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: l.Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata

; ir obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i sfiat" pozycia ,,przych6d netto ze sprzeda?y produkt6rn'.

towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze sptzedairy i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie

:

mniejszej ni2 1 400 000,00 zl (slownie: jeden milion czterystatysigcy zlotych 00/100); 2.Wykonawca

: :.... jest ubezpi eczgny od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnofici zwi4zanej z

przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej 700 000,00 zl (slownie:

siedemset tysigcy zLoty ch 00/ I 00) ;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa

okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy, kt5tzy spetniaj4

nastgpujqce warunki udziafu w postgpowaniu dotycz4ce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj:

1 .Wykonawca w okresie ostabrich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jeieli okres

prowadzen ia dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie wykonal: Co najmniej dwie roboty budowlane

polegajqce na budowie lub przebudowie drogi, obejmuj4ce: drogg dla rower6w lub drogg dla rowerow

i pieszych, lub pas ruchu dla rower6w, na kwotg nie mniej szqni2 2 000 000,00 zl brutto ka2da.

2.Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,

doSwiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone' w

szczeg6lnoSci okre3lonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (t1. Dz. U. z

2017 r.,poz. 1332 zp62n. zm.), zgodnie zponiilszym wykazem: Lp. Stanowisko - wymaganahczba

os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri - DoSwiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na

danym stanowisku) -podstawa dysponowania. 1. Projektant z uprawnieniami do projektowania w '..

specjalnogciinzynieryjnejdrogowejbezograniczef-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania

2. Kierownik rob6t drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci

in2ynieryjnejdrogowejbezograniczeh-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania.3.Kierownrk

rob6t elektrycmychz uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri elektrycznych i elek-troenetgetycznychbez

ograniczeh- 1 osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania. Osoby wskazane powy2ej powinny

posiada6 odpowiednie uprawnienia budowlane, awigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia7.07 -1994 r' Prawo

olzl
i'l
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budowlane (tj. Dz. tJ. z 2017 r., poz. 1332 z p62n. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Transportu i
I l.,s

Budownictwa z dnia ll wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictw ie (Dz. tJ. 22014 poz,l278) lub odpowi adaj4ce im inne wahne uprawnienia budowlane

wydane na mocy wczeSniej obowi4zujqcychprzepis6w oraz aktualne zaSwiadczenie o wpisie na listq

czlonk6wwla6ciwej izbysamorz4duzawodowego(zgodniezustaw4 zdnia 15.12.2000r' o

samorzqdach zawodowych architekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz urbanist6w - (ti.Dz.u' 22016

, :. r. poz. 1725).Osob4 (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyzej mo2e byd r6wnie2' zgodnie z

art.l1austawy prawo budowlane, osoba, kt6rej odpowiednie kwalifikacje zostaNy uznane na zasadach

okreslonych w przepisach odrgbnych, w szczeg6lnoSci w przepisach ustawy z dnia22 grudnia20l5 r'

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafrstwach czlonkowskich unii

Europejskiej (Dz.IJ. z2016 r',poz' 65)'

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

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

wfazzinformacj4 o kwalifikacjachzawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe: r'.

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. I' ustawy Pzp

lll.Z.Z\ Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okre6lona w art' 24 ust,5 pkt I ustawy Pzp)

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

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

rrr.3) wyKAZ OSwrnncZEN SKLADANYCHPRZEZwYKONAWC4 w CELU

WSTQrNEGO rOTWIERDZENIL,ZB NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIA\,U W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

0Swiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

httos://bzp.uzp.gov,p|/ZP400Podg|adopub|ikowanego.aspx?id=9f84094c-b2d74321.bgd7-3e59bdd9476f
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III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRZF'Z

'' wyKoNAwC4 W POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

PoTwIERDZENIA OKOLTCZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawca, kl6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona, do zloLeniaw

wznaczon^, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zlo2enia oSwiadczefr lub

dokument6w, potwier&ajqcych brak 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 inform acji o dziaNalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagai4 wpisn

do rejestru lub ewidencji.

ru.t wyKAZ OsWU,DCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCII

w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

uI.5.1) w zAKRESIE SpELNTANIA wARUNKOW UDZTAT,U w PoSTqPowANIU:

l.Zamawiaj4oy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zlo2eniaw

*,naczonym,nie kr6tgzym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlohenia oSwiadczefr lub 
:

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz

braku podstaw do wykluczenia tj .: I . 1 . W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w 
,

sekcji III l.Zpkt 1- czgSci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

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

lub miejsce zamieszkania, a jeLelipodlega ono badanivprzezbieglego rewidenta zgodnie z przepisamt

o rachunkowogci, r6wniez z opipiqo czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowiqzanychdo sporzEdzania sprawozdaniafinansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych

obroty oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie trzy Lata obrotowe, a jeLeli okres prowadzenia

dzialalnosci jest kr6tszy - zatenokres. Z zalqczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, Le sprawozdanie Spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzeinia 1994 t. o

rachunkowo6ci, tj. ze sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniemzarazem daty podpisu =

przezosobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeLeh

jednostk4 kiemje organ wieloosobowy - przez wszystkich czlonk6w tego organu' W przypadku

odmowy podpisu wymagane jestzalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4zanychdo sporz4dzania sprawozdania

finansoweg o Zamawiajqcy, za,, inne dokumenty" vzna m.in. deklaracjq podatkowa PIT zloLon1w

tJrzgdzie Skarbowym. 1.2. W celu potwierdzenia spelniania warunku o ktorym mowa w sekcji III 1.2

pkt2-dokument6w potwierdzaj1cych,ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

httDS:l/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9f84094c-b2d7 4321-b3d7-3e59bdd9476f 821
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|' 
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoici mriqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na

sumg gwarancyjnq okreslon4 przezZamawiajqcego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w sekcji III 1.3 pkt l:

- wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5latprzed uplywem

terminu skladania ofert, a jeileli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w,narzecz kt6rych roboty zostaly

.t1....) wykonane, zzalqczeniem dowod6w okre6laj4cychczy te roboty budowlane zostaty wykonane

naleirycie, w szczeg6lno5ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie zprzepisami prawa

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

inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, narzecz kt6rego roboty budowlane byty wykonywane, a

je1eli z tzasadnionej prryczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokument6w - inne dokumenty - zalqczniknr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). 1.4. W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji III 1.3 pkt2- wykazu os6b, skierowanych

przezWykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego,wrazz informacjami na temat ich

kwalifrkacji zawodowych, uprawniefr, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonaniu ,,.,,

zam6wienia publiczne go, a takiezakresu wykonywan ych przeznie czynno6ci oraz informacj4 o

podstawie do dysponowania tymi osobami'zalqcznik nr 3 (,,Wykaz os6b")

rrr.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJT: . ,

III.6) WYKAZ OsWr^l,nCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4

w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKolrczNoscl o KTORYqH MOWA W ART. 2s UST. I PKT 2 USTAWY PZP

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

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moie zloiry| dokument6w dotyczqcych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiaj4cego, mo2e przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawrajqcego warunk6w

udzialu w postgpowaniu. 2.Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu u' ,

postgpowaniu, w stosowny,ch sytuacjach orcz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czgsci, polega6 na zdolnoSciach technicznych lub zawodolvych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej,innych podmiot6w,niezalehnie od charakteru prawnegolqcz1cych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.1 .Wykonawca, kt6iy poleganazasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostan-ri:

oceniona najwyilej, powinien przedloLy(, w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty,nd 
,

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi4zany zloiry| wykopawca, jak r6wniez

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

wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmi ofri.2.2.Wykonawca, kt6ry polega na
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t:. : zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiaj}cemu, 2erealintj}c

zam6wieni e, bgdziedysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci

przedstawi ajqc zobowiqzanie(oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnyclr

zasob6w napotrzeby realizacjizam6wieni a. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powyzej przedstawia

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

na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w nazasadach okreSlonych w art. 22austawyPzp,

, i,: bgdziedysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj?cym naleiryte wykonanie

zam6wienia publiczne go orazgceny, czy stosunekl1czqcy wykonawca ztymipodmiotami gwarantule

rzec4rwisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiaj4cy 2qdadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnoSci:

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

zasob6w innego podmiotu, przezWykonawcg,przy wykonywaniu zam6wienia,2-3.3' zakres i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6reg-.9

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,zrealizvje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych

wskazane zdolno6ci dotyczq2.5. Je2e\izdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub frnansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,nie potwierdzaj4 spelnieniaptzezwykonawca

warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiaiqcy Lqda,aby yykonawca w terminie okreslonym przezzamawiajEcego: 1) zast4pil ten 
:

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

odpowiedniej czgsci zam6wieni a, jeheliwyka2e zdolno3ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq

finansowq lub ekonomicznq,o kt6rych mowa w pkt 2. 3. Wykonawca zalqcry do oferty formularz

cenowy tj. zalqcznik nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

ry. 1. 1) Tryb u dzielenia zam6wienia : P tzetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamzwiajqcy t4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest obowiqzany,przed uplywem terminu skladania ofert,

wnie56 wadium na caly okres zvtiqzania ofert4, w wysoko6ci: 80 000,00 zl (slownie: osiemdziesi4t

tysigcy zloty ch 00/ I 00)

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
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Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek
.i'"

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

' katalog6welektronicznYch:

Nie

r.rr. Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub doNqczenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie
,.i.

Informacje dodatkowe:

, IV.l.s.) Wymagq sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Zlo6enieoferty wariantowej dopuszczasig tylko z jednoczes nymzloLemem oferty zasadniczej:

'.':.

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

' ' (przetarg ogranicTony, negocja,cje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimal na liczb a wykonawc6w

' 
Maksymalna liczbawYkonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umgwy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

i Umowa.ramowa bgdzie zawatta:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczesbrik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamlwienie obejmuje ustanowienie dynamic Trrego systemu zakup6w:
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ir :i .:,

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdqzamieszczone dodatkowe informacje dotycz}ce

dynamicznego systemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

.,: t.:; . W ramach umowy ramowej/dyn amicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie

katalog6w elektronicznych:

przewiduje sig pobrani e ze.zlohonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

ry.l.S) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda6 adres strony intemetowej, nakt6rej aukcja bqdzie prowadzona:

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, rvynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nie i

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej otaz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

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

wykonawcy bEde mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczycewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwr4zah i specyfikacji technicznych

w zakresie po\qczefi:

Wymaganiadotyczqcerejestracjiiidentyfikacjiwykonawc6wwaukcjielektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozy\inowych postEpiefi, zostafiqzakwalifikowani do nastqpnego etap"l:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCEr\rY OFERT

lV.z.l) Kryteria oceny ofert:

W.2,2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

1. Cena ofertowa brutto 60,00

Z.Rgkojmia powY2ej 60 miesigcY +0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedur5 s kt6rej mowa w art. 24aa ust' I ustawy Pzp (ptzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negociacii z ogloszeniem

Minimalne wyrnagania, kt6re muszQ spetrnia6 wszystkie oferty:

przewidziane jest zastrzeaenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnych bez

przepr ow adzenia negocj acj i

przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda6 informacje qa temat etapow negocjacji (w tym liczbq etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

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

r.oz;ggiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeheli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ogtaniczenialiczby torwiqzafi:
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i r ,''l:..,'

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

, , Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadad

'podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoptzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymagani a dotyczqcereje,strycji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymag ania technic zne ut z1dzeh 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,kt6rzy nie zloirylinowych postqpieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

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

Wymagania doty czqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:

JV.s) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowier[ zawartej umowy w stosunku do treSci oferty' na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

N alezy wskaza6 za!'r es, charakter zmian oraz warunki wprowad zenia zmian:

_,.i,. l. Zamawiajqcy przewiduje mozliwoS6 dokonania zrnianpostanowief umowy w stosunku do tresci

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

l.l zmianaterminu ukoriczenia rob6t. l.l.l zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w

szczeg6lnosci; a);klgski 4nviolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegajQce od typowych'

uniemo2liwiaj4ge prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzefr, dokonywanie

odbior6w, 1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologic znymilub terenowymi, w szczeg6lnosci: a) niewypaly, niewybuchy; b) wykopaliska

archeologic zne; c)odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne' w
a -:,

szczeg6lno6ci wystqpienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja' d) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie

niezinwent aryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; e) w razie

koniecznosci podjgcia dzialah zmierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego

przezczynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidziet z pewnoSciq, szczeg6lnie zagraLajqcego

bezpo6rednio zyciu i zdrowiu ludzi. I zmiany,w przypadku uzasadnionego poleceniaZamawiajqcego

dokonania zamiennych rob6t lub ich czg!;ci;wyst4pienia rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych

uzale1nione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - jeheli terminy ich zleceni a, todzaj lub zakres,

uniemozliwiaj4 dotrzymanie pierwotnego terminu umownego' g) zmiany bgd4ce nastgpstwem nie

dopuszczenia do ich wykonywaniaprzezuprawniony organ lub wstrzymania rob6t przez uprawnione

organy, zprzyczynniewynikajqcych z winy Wykonawcy; 1.1.3. Zmiany bqd4ce nastgpstwem 
I

okoliczno6c ileLqcychpo stronie Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci wstrzymanie rob6tprzez

Zamawiajqcego; 1.1.4 Zmiany bgd4ce nastgpstwemdzia\aniaorgan6w administracji i innych podmiot6w

o kompeten cjachzbliaonych do organ6w administracj iw szczeg6lnoSci eksploatator6w infrastruktury

oraz wla6cicieli grunt6w pod inwestycjg,w szczeg6lno6ci: a) przekroczenie zal<reslonych przez prawo lub

regulaminy, a je6li takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawania

przezorgany administracji lub inne podmioty decyzji, zezurolefi, uzgodnieri itp.; b) odryowa wydania

pruezorgany administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezNtoleh, uzgodniefr zprzyczyn

niezawinionychprzezwykonawcg, w tym odmowa udostgpnieniaprzez wla3cicieli nieruchomoSci do

cel6w realizacjiinwestycji; 1.1.5 iwre przyczyny zewngttzne niezalezne od Zamawiajqcego otaz \','

lStzl
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,.,: Wykonawcy skutkujQce niemozliwoSciq prowadzeniaprac lub wykonywania innych czynnoSci

przewidzianych UmowE;w przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt

1.1.2 - 1.1.5 Czas Ukoriczenia Rob6t mo|eulec odpowiedniemu przedlu2eniu, o czas niezbgdny do

'zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtu2ej jednak niz o okres trwania tycir

okolicznoSci. 1.1.6. Zmiany bgdqce nastgpstwem konieczno6ci udzielenia zam5wieri dodatkowych, kt6re

wstrzymujq lub op62niaj qrealizacjgprzedmiotu Umowy. 1.2. Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia.

niedostgpno66 na rynku material6w lubwzqdzef wskazanych w dokumentacji spowodowana

zaprzestaniem produkcji lub yvycofaniem z rynku tych material6w lub utzqdzeh, b. pojawienie sig na

rynku material6w lub urzq&eri nowszej generacji potwalajqcych na zaoszczgdzenie koszt6w tealizacjr

przedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umo2liwiaj4ce ,,.

uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c. pojawienie sig nowszej technologii wykonaniazaptojektowanych roboi

pozwalaj4c ej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak r6wniez

koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d. Zmiany technologiczne prowadz4ce do: l)

obnizenia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakosci i funkcjonalnosci; 2) obni2enia koszt6w

uzytkowania obiektu czy eksploat acjivrzqdzeh,przybraku zmianyceny koricowej; 3) podniesienia

wydajno5ci urzqdzefi,podniesieniabezpieczefstwa, usprawnieri w trakcie uzytkowania obiektu ,PtzY

braku zmianyceny koricowej; e. zlecenie rob6tzkoniecznych do wykonatia awyniklych po odkryciu i

ocenie stanu technicznego urzqdzefrinfrastruktury technicznej, f. odmienne od przyjgtych w

dokumentacji warunki geologiczne skutkuj4ce niemozliwo6ciQ zrealizowania przedmiotu umowy ptzy

dotychczasowych zalo1eniachtechnologicznych, g. odmienne od przyjgtych w dokumentacji warunki

terenowe ,w szczeg6lno3ci istnienie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w

budowlanych; h. koniecano56 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwt4zah

technicznych lub materialowych zewzglgdunazmiany obowiEzuj4cego prawa, lub okolicznoSci

gospodarczych, i. koniecznoS6 usunigcia sprzeczno6ci w dokumentacji w przypadku niemo2no6ci

psunigcia sprzecznoS ciprzy pomocy wykladni, w szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy majq r6wny stopien

pierwszeristwa. W pr4npadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.2'1

mozliwa jest w szczeg6lnoSci zmianasposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wniez

zmiany lokalizacji budowanychurzEdzeir. ZamawiajEcy przewiduje w takiej sytuacji zmianq

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie realizacjizam6wienia. Rozliczenie rob6t

nast4pi wtedy metod4 powykonawczqzzastosowaniem stawek przyjgtych do wyceny rob6t w ofercie

wykonawcy. I.2.2. Zmiany w przypadku wyst4pienia niezamierzonego pominigcia w przedmiarach

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

podstawowego, a takze w prnTpadku obiektywnej koniecznoSci zmniejszenia,bqdL zwigkszenia jednostek

httos://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9f84094c-b2d74321'b3d7'3e59bdd9476f
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;j,. przedmiarolvych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieri dodatkowych' ',r ,

kt6rych przedmiot wypaczapoza obiekt, nie jest objgty przedmiotem zam6wienia zawafim w SIWZ)'

zastrze1enie - je1elikoniecznos6 rob6t dodatkowych wynika z blgd6w lub zaniedbafr wykonawcy' prace

takie zostanq wykonan eprzezwykonawcE bez dodatkowego wynagtodzenia; 1'3' Pozostale zmiany

spowodowane nastgpuj4cymi okoliczno6ciami: a. sila wyhszauniemozliwiaj4cawykonanie przedmiofur

'umowy 
zgodnie zSIWZ;b. rezygnacjaprzezZamawiajqcego zrealizacji czg(iciprzedmiotu umowy' c'

kolizja z planowanymi lub.r6wnolegle prowadzonymi przezinne podmioty inwestycjami' w takim

przypadku zmianyw umowie zostanqograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub

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

cywilnego. e. gdy zaistnieje inna okolicznoiilprawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca ;'l

niemo2liwosci4 wykonania lub.nal ehytegowykonania umowy zgodnie zsrwz. f. zmiany prowadz4ce tio

likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; g' zmianaumowy w zwr4zku

ze zmianaml w wymaganej spraw ozdawczolci, rozliczeniach koszt6w, sposobu tozliczanialub

dokonywania platnosci narzeczwykonawcy w zvti4zkuze zmianamizawartej przezTamawiaj4cego ' '

umowyodofinansowanielubwwynikuewentua1nychzmianwymagariRegiona1negoProgramu

operacyjnego wojew 6dztwaMazowiecki ego 2014-2020 w przypadku wyst4pienia lct6rejkolwiek z

okolicznosci wymienionych w pkt 1.3, mozliwa jest w szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania,

material6w i technologii rob6t, jak r6wnie L zmiany lokalizacji budowanychurzqdzefi' W przypadku ppkt'

d zmiany mogQ dotyczy|zakresu wykonywanych prac, zmiandokumentacji i zmniejszenia

wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie rob6t, zkt6rychzamawiajFcy rezygnuje' wszystkie

powyzsze postanowienia w punkrach 1.1, l. z. i 1.3 stanowi4 katalog zmianna kt6re zamawrajqcy moze

wyrazi1zgodg. Nie stanowiq jednoczeSnie zobow iqzania do wyra2enia takiej zgody r nie todzq aadneg<s

roszczeniaw stosunku do zamawiaj4cego. I.4 Zmiana os6b i podmiotow I '4'l ' Zmiany os6b i

podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku zdatzefilosowych niezaleznych od

Wykonawc y, nauzasadnione wyst4pienie wykonaw cy, l '4'2' Zmiany osoby pelni4cej funkcje kierownika

budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezalehnej od wykonawcy lub naaqdanie

zamawiajqcego je2eli nie wywiQzuje sig on znalo2onych obowi4zk6w, l'4'3' Zamawiaj4cy' na pisemny

wniosek wykonawcy, dopuszcz a zmiangpodwykonawcy lub tezygnacje zudzialu podwykonawcy ptzy 
-

realizacjiprzedmiotu zam6wieni a. Zmianamoze nast4p i6 wyl4cznie po przedstawieniu przez Wykonav':cq

oswiadczenia podwykonawcy,o jego rezygnacjizudziatu w realizacji przedmiotu zam6wienia otaz o

braku roszczeirwobec wykonawc y z tytu,tu rcalizacji rob6t. Jeheli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, rta

zasobach kt6rego wykonawca opieral sig wykazujqc spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu' 
:."

zamawiajqcy dopusci zmiangpod warunkiem, ze nowy podwykonawcawyka2e spelnianie warunk6w w

zakresie nie mniejszymni2wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wienia'ptzez

https:iTtizp.uzp.gov.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9f84094c-b2d7 
4321-b3d7-3e59bdd9476f
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,dotychczasowego podwykonawcA. Forma zaplaty naleznoSci przystuguj4cej podwykonawcom' moze ulec

. r ! i 1 ,---^1^ : ^!1: -^^+^-i^ ..*-^,,,^l-^-o rln rrmnrr/\r qnelzsern norlnisanvm 
'

zm*nre zprzyczynobiektywnych, je6li zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez. '

Strony umowy. 3. Warunkiem wprow adzenia zmiarL zawartei umowy jest sporzqdzenie podpisanego przez

Strony protokohu koniecznoSci okre6lajq cego przyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pieni€ 
",.

(odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczno6ci wymienionych w niniejszym paragrafie' Protok6l

koniecanosci bgdzie zalqcznikiem do aneksu, o kt6rym mowa w $ 14 ust' I niniejszej umowy' 4' Zmiany

,.i,: ruffiow mogg by6 dokonane r6wniez w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art' 144 ust' l

pkt2-6 ustawY PzP.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

srodki slu2qce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data:2019-02-18, godzina: 10:00, 
. !___:^_:^ /-__^L^

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacj e z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powodY:

'Iqryklub jgzyki, |w 
jakich mog4 by6 sporzq dzaneoferty lub wnioski o dopuszczenie do udaialu w

postgpowaniu

>pl

IV.6.3) Termin rwiqzaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzQcych z bud'etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezpafistwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia o wolnyrn

Ilandlu (EFTA), kt6re mialy by(,przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz96ci zam6wienia: Nic

IV.6.5) 
przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je'eti Srodki slu2qce

sfinansowaniu zam6wiefr na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiai4cy zamierzal

przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

L Oferta wraz z zalqcznikami musi by6 podpis anaprzezWykonawc a. Zamawiaj4cy wymaga, aby ofer!6,

htrps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=9f84094c-b2d74321'b3d7'3e59bdd9476f
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' 
podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

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

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostad .,

zloLonewrazzofert4 w oryginale lub notarialnie po6wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nale?y

zal*czy1dokumenty potwierdzaj 1ce,2e osoba udzielaj4capelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazat w szczeg6lnoSci.

. , przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego) .2.Zasady skladania oferty przez podmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1.Wymagane oSwiadczeniawskazane w sekcji III.3 (oSwiadczenie Wykonawc-v

o spelnianiu warunk6w udziah,r w postgpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy,2e:, nie.podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny by6 zloaone 
.

pruezka2dego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. oswiadczeniate maj4 potwietdzat

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

ka1dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczen ia.2.Z.wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6lnq zobowi4zani sq do ustanowienia pelnomocnika

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

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

pelnomocnika musi zawiera| w szczeg6lno6ci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, ktorego

dotyczy,Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowion.go,.,

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

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

udzielenie zam6wieni a,przezosoby uprawnione do skladania o5wiadczeti woli, wymienione we

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

zosta6 zawartew umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onejwrazz ofertQ. Dokument (lub dokumenty)

zawierajqcyustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zlohony wrazz ofertQ w formie oryginalu lub ,.,.:

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

pelnomocnikanaleiry zalqczyt dokumenty potwierdzaj qce,2e, osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla

upowa2niona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza(

w szczeg6lno1ciprzezza\qczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego).2.3.Wszelka korespondencja

orazrczliczenia dokonywane bgd4 wyl4cznie zpelnomocnikiem. 2.4.Wypetniaj4c formularz oferty, jak

r6wniez inne dokumenty, powotujqc sig na Wykonawcg, w miejscu rLp. nazwa i adres Wykonawcy,nale2';'

wpisa6 dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oruz spelniania, w zakresie, w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych

https.//bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9f84094c-b2d74321'b3d7-3e59bdd9476f
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, podmiotach w o6wiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(o6wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu '

warunk6w udzialu w postgpow aniu orazo6wiadczenie Wykonaw cy,2e nie podlega wykluczeniu na

podstawieart.24ust. 1pkt12-Z3iust.5pktl,2i4ustawyPzp).4.Wceluwykazaniabrakupodstawuo

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okoliczno6ciach, o kt6rych mowai

w art. 24'st. I pkt23 ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekan$e Zamawiaj4cemu o5wiadczenie (w

. :,:, otygindle) o przynaleznosci lub braku przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art'

z4ust. I pkt 23 ustawy pzp.Wraz z.e zloheniem o5wiadczenia o przynalehno6ci do tej samej grupy

kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem wykluczenia z postgporlania o udzielenie

zam6wienia, dowody, '2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadzE do zak<N6cenia konkurencji * 
,,

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym'

powinno by6 zlo1one przezkaadego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu 
,

do wykonawc6w, kt6rzy zloLyliodrgbne oferty - zalqcznlknr 4. Wykonawca jest uprawniony zl'o2y(' wraz

z ofertqo6wiadczenie (w oryginale) o braku przynalehno6ci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z

dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, je2eli Wykonawca nie jest czlonkiem

Ladnejgrupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowi4zany zlozyt o6wiadczenie o braku przynaleino6ci do

grupy kapitalowej zgodnie z pra'wdq,po ustaleniu z naleLyt4 starannoS ciq, 2e nie zachodzqw jego

przypadku powiqzaniafriorz4cegrupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r' o 
,,

ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e SwiadomoSci4, 'ze skladanie nieprawdziwych oSwiadcz.en.

sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialno6ci karnej. W takim przypadku, '

wykonawc amo1enie sklada6 oswiadczenia o braku przynaleLnoSci do tej samej grupy kapitalowej,t&,,' '

podstawieiwokoliczno6ciach,okt6rychmowawart,24ttst.ll ustawyPzp,tj.wterminie3 dnioddnia

zamieszczenia na stronie internetow ej ZamawiajQcego informacji z ofr,.arcia ofert. Zamawiaj4cy nie ,',

bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wrywalWykonawcy do uzupelnienia oSwiadczenia o braku

przynaleLno6ci do tej samej grapy kapitalowej . 5. ZamawiajEcy wykluczy Wykonawca z postgpowania, c

ile zajdEwobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt I ,2114

ustawy pzp.6.Wykonawca nie jest obowiEzany do zloilenia oSwiadcz.eri lub dokument6w

potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w sekcji IlI.4 i III.5 (aktualne na dzieh zloLenia

o6wiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzajqokoliczno6ci spelniania warunk6w udziatu w

postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), jeileli:1) Wykonawca wskaze dostqpno66

pSwiadcz.eir lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i IIL5 w formie elektronicznej pod

okre6lonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnychbaz danych, w szczeg6lnoSci .,

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

podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne (tj. Dz. lJ. 22017 t. poz. 570 zp62n.zm.). W takim

hftDS://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9f84094c-b2d74321-b3d7-3e59bdd9476f
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przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane ptzez Wykonawc? .

fa

o6wiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadajqcej odpisowi

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

,1997 r.o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj.Dz'lJ.22018 r1poz' 986) oraz wydruk6w z Centralnej

rEwidencji i Infoimacj i o Dzialalnosci Gospo darczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r'

o centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospo darczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U. poz.647).wykonawca wska2e oswiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w sekcji III'4 i III'5'

kt6re znajdujq sig w posiadaniu zamawiajqcego, w szczeg6lnosci oswiadczenia lub dokumenty

' 
przechowywane pruezZamawiaj4cego zgodnie z att.97 ust. I 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 sq one aktualne' 7 '.Ie2eli

wykonawca rna siedzibg lub miejs ce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast,.

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4 (odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i i l

informacjiodzialalnoScigospodarczej,je2e|iodr9bneprzepisywymagajqwpisudorejestru1ub

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

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

miesigcy przeduptywem terminu skladania ofert.7.2. Jeaeliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq

lub miejsce zamieszkama lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy,nie wydaje sig

dokument6w, o kt6rych mo.wa w pkt 7. zastEpujesig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio

oswiadczenie wykonaw cy, zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy|, zloaone przednotariuszem lub przed organem

s4dowym, administracyjnym albo organem samofzqdu zawodowego lub gospodarczego wla(ciwym ze

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

pkt 7.1. stosuje sig. Zamaw iajqcyuniewazni postgpowanie w przypadkach okreslonych w art' 93 ust' I 
"

ustawy Pzp.ZamrawiajEcy moze uniewazni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okreslonym w art' 93 
'

ust. la ustawY PzP)'
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