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Ogloszenie nr 5 19486-N -2019 z dnia 201 9-02-28 r'

Miasto stoleczne warszawa _zarz4dDr6g Miejskich: Budowa i remont chodnik6w uric m. st. warszawy

z Podzialem na 2 czgSci'

oGLoszENIEozAMowIENIU.Robotybudowlane

Zamieszczanie ogloszen iaz Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy : Zam6w ienia publ icme go

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w unii Europejskiej

Nie

Nazrva Projektu lub Programu

o zam6wienie mog4 ubiegac sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnosd, lub dzialalnosc ich rvyodrgbnionych organizacyjnie jednosteko kt6re b9d4 realizowaly

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

marginalizowanYch

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wska:znik zatrudnienia os6b nalez4cych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych mowa vr aft.22ust. 2 ustaw y Pzp,nie mniejszy niz30Yo'os6b zatrudnionych przezzauady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli przeprowadzenie

postgPowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajQcy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postgPowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6ln ie przezzamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, nareLrywymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyj ne orazosoby do kontakt6w wrazzdanymi do kontakt6w:
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6ln ie z zamrwiaj4cymi z innych parfistw czlonkowskich unii

Europejskiej

Nie

w przypadku przeprowadzaniapostgpowania wsp6lnie zzamtwiai4cymi z innych pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto stoleczne warszawa - zarz4dDr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa' woj' mazowieckie' pahstwo

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

Adres strony intemetowej (URL) : http: I lwww'zdm'waw'pl

Adres profilu nabYwcY:

Adresstronyintemetowejpodkt6rymmoznauzyskaddostgpdonarzgdzi\urz1dzehlubformat6wplik6w'

kt6re nie s4 og6lnie dostqPne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracj a samorz4dowa

I.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAM6WIEN|A (jeieli dotyczy):

podzial obowi4zk6w migdzy zamawiapcymi w prrypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostEpowania' w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowaniazzamawiaj4cymi z innych pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamaw\a14cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowani a, czy iw jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiai4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezktidego zzamawiai4cych indywidualnie' czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i narzeczpozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostgp do dokument6w z postgpowania mozna uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http://www.zdm.waw.Pl

Adres strony internetowej, na kt6rej ztmieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.Pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uryskad pod

adresem

Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy 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 postqpowaniu w inny

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystan ia z narzgdzi i urzqdzerfi lub format6w plik6q kt6re nie

s4 og6lnie dostgPne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych natzgdzi mozna uzyska6 pod adresem:

(uRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzxmawiaj4cego: Budowa i remont chodnik6w ulic m. st.

Warszawy z podzialem na 2 czqSci.

Numer referencyjny z DPZI9 IPN l8l 19

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 czgSci:

2019-02-28,09:00 
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Tak

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mozna sklada6 w odniesieniu do:

wszystkich czg(;ci

zamawiajqcy zastrzeg^sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgsci lub grup czgsci:

Maksymaln aliczbaczgSci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6w ienia (wielkoit, zalves, rodzaj i iloit dostaw' uslug lub rob6t

budowlanych lub otveSlenie zapotrzebowania i wymagari ) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia jest remont istniej4cych chodnik6w oraz budowa brakuj4cego odcinka chodnika w ul' Zawodzie

w granicach istniej4cego pasa drogow ego. szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okreslaj4: - Dokumentacja

projektowa z naniesionym zakresem rob6t; - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t'-

przedmiary rob6t, - opis przedmiotu zam6wi enia' cz9s6l: - al' Lotnik6w na odc' al' wilanowska -

Pulawska; - ci4g ul. czecha- Sejmikowa na odc. Kajki - wydawnicza; - ul' Zawodzie na odc' August6wka

- Kobylarisk a; czgt(,2: - al.wojska Polskiego na odc' Popieluszki - pl' Inwalid6w - al' solidarnosci na odc'

Bielafska - NowY Przelazd'

II.5) Gl6wnY kod CPV: 45233161-5

Dodatkowe kodY CPV:

II.6) Calkowita wartoS6 zam6wienia (je2eli zamawiaiqcy podaje informacie o wartoici zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadlat um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita mal<symalna

wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowei lub dyrnmicznego systemu zakup6w)

ll.T.sCzyprzewidujesigudzieleniezam6wiefi,okt6rychmowawart'67ust'lpkt6iTtubwart'134

ust. 6 pkt 3 ustawY PzP: Tak
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OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj4cy przewiduje

mozliwosci udzielenia zam6wieh,o kt6rych mowa w art.67 ust' 1 pkt 6 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: lub dniachz

lub

data rozpoczgcia: lub zakofrczenia: 201 9-07-3 I

Ckres w miesi4cact Jkres w dniacl DatarozpoczEcie Datazakohczenia

2019-07-3r

II.9) Informacje dodatkowe:

[r.1) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU

ilI.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 udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj':

l.sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: l.l. wykonawca uzyskal sredni przych6d za ostatnie 3 lata

obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja,,przych6d netto ze sprzedairy produkt6w'

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

niZ: czE561: 3 000 000,00 zl (slownie: trzy miliony zNotych); cz96(' 2:2 400 000'00 zl (slownie: dwa

miliony czterysta tysigcy zlotych). 1.2. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi4zanei zprzedm\otern niniejszego zam6wienia' na sumg

gwarancyjn4conajmniej:czE56l:1500000,0021(slownie:jedenmilionpig6settysigcyzlotych);cz9{6

2: | 400 000,00 zl (slownie: jeden milion c^erystatysigcy zlotych)'

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno6d techniczna lub zawodowa

okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig wykonawcy kt6rzy' spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce dolno5ci technicznej lub zawodowej, tj':

I .wvkonawca nie wczesn iej nizw okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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okres prowa dzeniadzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal: czqSt l:co najmniej 3 zadania

polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub budowie dr6g publicznych klasy min. z w granicach miasta,

w zakresie ulozenianawierzchni chodnika z plyt betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej

o powierzchni min. 4 000 m2 (kuzde zadanie). cz9{;6 2: co najmniej 3 zadania polegaj4ce na remoncie lub

przebudowie lub budowie dr6g publicznych klasy min. Zw granicach miasta, w zakresie uloZenia

nawierzchni chodnika z plyt betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o powierzchni min' 3

000 m2 (kaZde zadanie),w tym co najmniej jedno zdanie w obszarze objqtym ochron4 konserwatora

zabytk6w. 2.Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi'

uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk' jakie zostan4 im

powierzone, w szczeg6lnoSci okreslonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r' Prawo budowlane (tj'

Dz.tJ.22018 r.,poz. 1202 zp62n. zm.),zgodnie zponi2szymwykazem: czE36 l: Lp' Stanowisko -

wymagana liczba os6b - okres posiadania wymaganych uprawniefi (w latach) - Doswiadczenie

zawodowe (liczbalat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania' 1' Kierownik budowy z

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnoSci inZynieryjnej drogowej bez

ograniczeh-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania'2.Majsterrob6tdrogowych-losoba-nie

dotyczy- l0 lat - podstawa dysponowania (umowa o praca)' czql62: Lp' Stanowisko - Wymaganaliczba

os6b _ okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - Doswiadczenie zawodowe (liczba lat pracy

na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. l.Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi

dokierowaniarobotamiwspecjalnosciinzynieryjnejdrogowejbezograniczeri-losoba-5lat-5lat-

podstawa dysponowania. 2. Kierownik robot elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania

robotami budowranymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacl\\urz4dzefr elektrycznych i

elektroenergetycznych bezogran\czeri- I osoba-5lat-5lat-podstawadysponowania' 3' Majsterrob6t

drogowych- 1 osoba - nie dotycry - 10 lat - podstawa dysponowania (umowa o praca)' W przypadku

skladania oferty na obydwie czqsci zam6wienia, Wykonawca powinien wskazad inne osoby na te same

stanowiska w czEsci 1 i 2. Kierownik budowy powinien posiadai odpowiednie uprawnienia budowlane' a

wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie' wydane na

podstawieustawy zdniaTlipcalgg4r.Prawobudowlane(tj'Dz'rJ'z20l8r''poz'1202'zp62n'zm')

orazrozporz4dzeniaMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014r' w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 poz'1278) lub odpowiadaj4ce im

inne wazne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w orazposiada6

aktualne za\wiadczenie o wpisie na listq czlonk6w wlaSciwej izby samorz4du zawodowego (zgodnie z

ustaw4 z dnial5 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w, inZynier6w budownictwa otaz

urbanist6w (t 1. Dz. tJ. 22016 r. poz. 1725 z p62n. zm.). osob4 (Kandydatem) na stanowisko wymienione

powyzej moze by6 r6wniez, zgodnie z art. l2austawy Prawo budowlane, osoba, kt6rej odpowiednie

kwalifikacje zostaly uznanena zasadach okreSlonych w przepisach odrgbnych, w szczeg6lnosci w

przepisach ustawy z dnia22 grudniaz0r5 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
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paristwachczlonkowskichUniiEuropejskiej(Dz'U'220|8r,)poz'2272).

Zamaw\aj4cywymagaodwykonawc6wwskazaniawofercielubwewnioskuodopuszczeniedoudzialu

w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizaqi zam6wieniawrazz

informacj4okwalifikacjachzawodowychlubdoSwiadczeniutychos6b:

Informacje dodatkowe:

rII.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)PodstawywykluczeniaokreSlonewart.24ust.lustawyPzp

|I|.2.2\Zamawiajqcyprzewidujewykluczeniewykonawcynapodstawieart.24ust.5ustawyPzp

TakZamawiil4cyprzewrdujenastgpuj4cefakultatywnepodstawywykluczenia:Tak(podstawa

wykluczeniaokreSlonawart.24ust.5pktlustawyPzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art' 24 ust' 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak(podstawawykluczeniaokreSlonawart.24ust.5pkt4ustawyPzp)

rlr.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WSTqPNEGO

POTWIERDZENIA, ZN NTB PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZIALUWPosTqPowANIUoRAzSPELNIAKRYTERIASELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

IrI.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ' 
SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

wPoSTEPoWANIUNAwEzwANIEzAMAwIAJAcEGowCELUPOTWIERDZENIA

oKoLIcZNoscI,oKT6RYCHMowAwART.25UsT.IPKT3USTAWYPZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostala najwyZej oceniona, do zloZenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych na dzieri z|oaenia oswiadczeri lub

dokument6w, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczenia tj': l ' w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawi e art. z4ust. 5 pkt I ustawy pzp - odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarc zei,lezeliodrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru

lub ewidencji.

m.o wyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANIUNAWEZWAI\IEzAMAwIAJAcEGowCELUPOTWIERDZENIA

oKoLICzNoscLoKToRYCHMowAwART.25UsT.lPKTlUsTAwYPzP
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111.s.1) w ZAKRESIE SPELNIANIA yARUNK6W UDZIALU w POSTQPOWANIU:

l.Zamawiaj4cy wezwie Wykonawca, kt6rego of'erta zostal a najwy|q oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych nadziefizloZenia oswiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwie rdzal4okoliczno$ci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku

podstaw do wykluczenia tj.: 1.1.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7'2'l'l'

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

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

zamieszkani a, aiekelipodlega ono badaniu przezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami o

rachunkowosci, r6wniez zopinilo czgsci badanego sprawozdania,aw przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporz4dzaniasprawozdania finansowego, innych dokument6w okreslaj4cych obroty

oraz aktywa i zobowi4zania- zaostatnie trzy lataobrotowe, a je2ell okres prowadzenia dzialalnoscijest

kr6tszy - zalenokres. Z zal[czonei czEsci sprawozdania finansowego powinno wynika6' ze

sprawozdanie spelnia wymogi art. 52ust. 2 ustawy z dnia29 wrze!;nia 1994 r' o rachunkowosci' tj' ze

sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazemdaty podpisu - przez osobE' kt6rej

powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, aieaelijednostk4 kieruje organ

wieloosobow y - przezwszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest

zal4czeniepisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego' w przypadku

wykonawc6w niezobow i4zanychdo sporz4dzania sprawo zdania finansowego zamawiaiqcy, za ,, inne

dokumenty" uzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT zloaon4w lJrzqdzie Skarbowym' I '2' W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt7.2.1.2' SIWZ - dokument6w potwierdzajqcych'

ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci

zwi4zanq zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na sumQ gwarancyjn4 okre$lon1przez Zamawiaj4cego

(zawierajqcych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia)' 1.3. W celu potwierdzenia spelniania warunku' o

kt6rym mowa w pkt7.2.2.L SIWZ: - wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niZ w

okresie ostatnich 5 lat przeduplywem terminu skladania ofert, aieleli okres prowadzenia dzialalnosci jest

kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w' na rzecz

kt6rych roboty zostalywykonane, zzal4czeniem dowod6w okreslaj4cychczy te roboty budowlane

zostaly wykonane nalelycie,w szczeg6lnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoticzone,pruy czym dowodami, o kt6rych mowa' s4

referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przezpodmiot,narzeczkt6rego roboty budowlane byly

wykonywan e, aiel2eliz uzasadnion ej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskad tych dokument6w - inne dokume nty - zal4cznik nr 2 (,,Doswiadczenie Wykonawcy") -

oddzielnie dla kazdej czgsci zam6wienia, w przypadku zloaenia oferty na wigcej niziedn4 czEs6

zam6wienia. 1.4. w celu potwier dzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w pktT '2'2'2' SIWZ -

wykazu os6b, skierowanych przez wykonawca do realizacji zam6wienia publicznego, wrazz

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztalcenia
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niezbEdnych dla wykonania zam6wienia publiczne go, atak2ezakresu wykonywanychprzeznie

czynnosci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqczniknr 3 ("Wykaz os6b")

oddzielnie dla kazdej czgsci zam6wienia, w przypadkuzloaeniaoferty na wigcej niz jedn4 czqSd

zam6wienia'

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAyCE W

POSTSPoWANIUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOWCELUPOTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART' 25 UST' 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

1.Jekeliz uzasadnion €l przycryny wykonawca nie moZe zlo\6 dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganych ptzezzamawiaj4cego, moze przedstawid inny dokument'

kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych ptzezzamawiaj4cego warunk6w udzialu

wpostEpowaniu.2.Wykonawcamozewcelupotwierdzeniaspelnianiawarunk6wudzialuw

postgpowaniu, w stosownych sytuacjac h orazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia' lub jego czgsci'

polegainazdolno3ciachtechnicznychlubzawodowychlubsytuacjifinansowejlubekonomicznejinnych

podmiot6w,n\ezalefnieodcharakteruprawnego\4czqcychgoznimstosunk6wprawnych'

2.l.zamawiai4cy tqdaod wykonawcy, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na

zasadachokre5lonychwart.ZkaustawyPzp,przedstawieniawodniesieniudotychpodmiot6w'wcelu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawi e art' 24 ust' 5 pkt I ustawy Pzp - odpisu z

wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczq, jeZe|i odrEbne

przepisywymagaj4wpisudorejestrulubewidencji.2.2'Wykonawca'kt6rypoleganazdolnoSciachlub

sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnid Zamawiaj4cemu, 2e rea|izuj4c zam6wienie, bgdzie

dysponowalniezbgdnymizasobamitychpodmiot6w,wszczeg6lno5ciprzedstawiaj4czobowi4zanietych

podmiot6wdooddaniamudodysporycjiniezbgdnychzasob6wnapotrzebyrealizacjizam6w\enia.2.3.

w celu oceny, czy wykonawca polegaj4c na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

okreslonychwart.2kaustawyPzp,bgdziedysponowalniezbgdnymizasobamiwstopniu

umoZliwiaj4cym naleZyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny' czy stosunek l4czqcy

wykonawca zrymipodmiotami gwarantuje rzeczyw\sty dostgp do ich zasob6w' zamawiaj4cy Zqda

dokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnosci: 2'3'l' zakresdostgpnych wykonawcy zasob6w innego

podmiotu,2.3.2.spos6bwykorzystaniazasob6winnegopodmiotu'przezwykonawcQ'przywykonywaniu

zam6wienia ,2.3.3.zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia'2'3'4' czy

podmiot,nazdolnoSciachkt6regowykonawcapolegawodniesieniudowarunk6wudzialuw

postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia'ztealizuie roboty

budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnosci dotyczq' 2'5' Jeaeli zdolnosci techniczne lub

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu' o kt6rym mowa w pkt 2'' nie

potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4wobec tych
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podmiot6w podstawy wykluczenia , zamawiailcy zqda,aby wykonawca w terminie okre$lonym przez

zamaw\aj4cego: l) zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zal siQ do

osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zam6wienia, ie?nli wykaae zdolnosci techniczne lub

zawodowelubsytuacjgfinansow4lubekonomicznL'okt6rychmowawpkt2.3.

N.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj4 cy L1da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

WykonawcaprzystEpuj4cydoprzetargujestzobowi4zany,przeduplywemterminuskladaniaofert'

wnies6wadiumnacatyokreszwi4zaniaofert4,wwysokosci:cz9s6l:110000'00zlczE362:95000'00

zl

IV.1.3)Przewidujesigudzieleniezaliczeknapoczetwykonaniazam6wienia:

Nie

Nalezy podad informacje na temat udzielaniazaliczek:,

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

katalog6w elektronicznYch :

Nie

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

elektronicznYch:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.). Wym a ga sig zloLenia oferty wa riantowej :

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

zloZenieoferty wariantowej dopuszcza siE tylko z jednoczesnym zloZen\emoferty zasadniczej:

Iv.1.6)Przewidywanaliczbawykonawc6w,kt6rryzostan4zaproszenidoudzialuwpostgpowaniu

(przetargograniczony,negocjacjezogloszeniem,dialogkonkurencyjny,partnerstwoinnowacyjne)

L\czba wYkonawc6w
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Przewidywana minimalna liczbawykonawc6w

Maksymalna liczb a wYkonawc6w

Kryteria selekcji wYkonawc6w:

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

Umowa ramowa bqdzie zawarla:.

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana m aksy m al na liczb aucze stnik6w um owy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuj e ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamies zczonedodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego

systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicmYch:

Przewidujesigpobraniezez|o(onychkatalog6welektronicznychinformacjipotrzebnychdosporz4dzenia

ofertwramachumowyramowej/dynamicznegosystemuzakup6w:

IV. 1.S) Aukcj a elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektroniczn e! (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony'

negocjacje z ogloszeniern) Nie

Nale2ypoda6adresstronyintemetowej'nakt6rejaukcjabqdzieprowadzona:

Nalerywskaza6elementy,kt6rychwarto3cibgdqprzedmiotemaukcjielektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

NaleZypoda6,kt6reinformacjezostan4udostgpnionewykonawcomwtrakcieaukcjielektronicznejorazjaki
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bgdzie termin ich udostqPnienia:

Inform acj e dotycz4ce przebie gu aukcj i elektronicznej :

Jakijestprzewidzianyspos6bpostQpowaniawtokuaukcjielektronicznej

wykonawcy bqd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4piefi):

Informacje dotyczqcewykorzystywanego sprzEtu elektroniczn ego, rontti4zafi i specyfikacji

zakresie pol4czeh:

Wymaganiadotycz4cerejestracjiiidentyfikacjiwykonawc6wwaukcjielektronicznej:

Informacjeoliczbieetap6waukcjielektronicznejiczasieichtrwania:

Czas trwania:

i jakie bgd4 warunki, na jakich

technicznych w

Czywykonawcy,kt6rryniezto\|inowychpostqpieri,zostan4zakwalifikowanidonastQpnegoetapu:

Warunki zamkniqcia aukcji elektronicznej :

IV.2.3) Zastosowanie procedury o kt6rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetatg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocj acie zogloszeniem, dialog konkurencyjny' partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

przewidzian eiestzastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

pr zepr ow adzeni a ne gocj acj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

Informacje dodatkowe

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria ocenY ofert:

1V.2.2) Kryteria

a ofertowa brutto

gwarancj i j akoSci wYkonanYch
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opis potrzeb i wymagari zamawiaiqcego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiqzaniastanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaiqcy przewiduje nagrody:

Wstqpny harmonogram postqpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia llczby rozwiqzah:

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

wsrystkie ofertY:

podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajQcych negocjacjom poptzez

zastosowanie 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 intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymaganiadotyczqcerejestracjiiidentyfikacjiwykonawc6wwlicytacjielektronicznej,wtymwymagania

techniczne urzqdzeh informatycznych :

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okreslenie minimalnych wysoko$ci post4piefi:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

wykonawcy ,kI6rzy nie zloLryl\nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicmej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicmego, albo og6lne warunki umowy' albo wz6r umowy:

Wy magan i a doty cz4ce zab ezp\eczen\a nalely Iego wy konan i a umowy :

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do treSci oferty' na podstawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazad zakres,charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

1'Zamawiaj4cyprzewidujemoZliwoSidokonaniazmianpostanowieriumowywstosunkudotreScioferty,na

podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach: |.|Zm|ana

terminu ukofczenia rob6t. 1 . 1 .l Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnosci:

a)klgskizywiolowe,b)warunkiatmosferyczneodbiegaj4ceodtypowych,uniemozliwiaj4ceprowadzenie

rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzei, dokonywanie odbior6w' l'1'2 zmiany spowodowane

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicmymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lno$ci:

a) niewypaly, niewybuchy; b) wykopaliska archeologicme; c) odmienne od przyjgtych w dokumentacji

projektowejwarunkigeologicznenp.:.wyst4pieniew6dgruntowychoilenieprzewidywalaich

dokumentacja technicma itp. - inna niz okreslona w ,,ST" wilgotno$c gruntu. d) odmienne od przyjgtych w

dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blEdnie

zinwentaryzowanych obiekt6w; e) w razie koniecznosci podjgcia dziarahmierzai4cych do ograniczenia

skutk6w zdarceniaLosowego wywolanego przezczynniki zewngtrzne, kt6rego nie moina by\oprzewidzie( z

pewnoSci4, szczeg6lnie zagruZaj4cego bezposrednio Zyciu i zdrowiu ludzi. f) Zm\any, w przypadku

uzasadnionego polecenia Zamawialqcego dokonan ia zamiennych rob6t lub ich czEi;c\; wyst4pienia rob6t

dodatkowych, od wykonania kt6rych uzalemione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - je'eli terminy

ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaj4 dotrzymanie pierwotnego terminu umownego' g) zm\any

bgd4ce nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonan iaptzezuprawniony organ lub nakazania wstrzymania

rob6tptzezuprawnioneorgany'zprzyczynniewynikaj4cychzwinyWykonawcy;1.1.3Zmianybgd4ce

nastQpstwem okoliczno*ci |e*qcychpo stronie Zamawiaj4cego' w szczeg6lno.ci: a) wstrzymanie rob6tprzez

Zamaw\aj4cego;b)koniecmo56usunigciablgd6wlubwprowadzeniazmianwdokumentacjiprojektowejlub

ST;1.1'4zmianybgd4cenastqpstwemdzia|aniaorgan6wadministracjiiinnychpodmiot6wokompetencjach

zblizonych do organ6w administracji w szczeg6lnosci eksploatator6w infrastruktury oraz wlascicieli grunt6w

podinwestyciE,wszczeg6lno5ci:a)przektoczeniezakre5lonychprzezprawolubregulaminy'aje5litakich

regulacji nie ma - typowych w danych okolicmo.ciach, termin6w wydawan\aprzezorgany administracji lub

innepodmiotydecyzi\,zezwolen,uzgodniehitp';b)odmowawydaniaprzezorgafryadministracjilubinne
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podmioty wymaganych decyzji, zezwoleh,uzgodniefr zprz1rlczynniezawinionychptzezwykonawcq' w tym

odmowa udostgpnien iaprzezwlascicieli nieruchomosci do cel6w realizacii inwestycji; 1.1'5 inne przyczyny

zewngtrzne niezale1ne odZamawial4cego oraz Wykonawcy skutkuj4ce niemozliwoSci4 prowadzenia prac

lub wykonywania innych czynnoSci przewidzianych Umow4; w przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z

okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 - l'L4 CzasUkoriczenia Rob6t moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu , o Qzasniezbgdny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b naleiryty' nie dluzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. L2 Zmianasposobu spelnienia Swiadczenia ' l'2'1 zmiany

technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpuj4cymi okolicznosciami: a) niedostgpnosd na rynku

material6w luburzqdzehwskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych material6w lub

urz4dzefi,b) pojawienie sig na rynku material6w lub urz4dzehnowszej generacji pozwalaj4cych na

zaoszczgdzeHie koszt6w realizaciiprzedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy, lub umozliwiaj4ce uzyskanie lepszej jakosci rob6t, c) pojawienie si9 nowszej technologii wykonania

zaprojektowanych rob6t pozwalaj4cej na zaoszczEdzenie czasu realizaQi inwestycji lub koszt6w

wykonywanych prac, jak r6wnie2 koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy' d) koniecznosd

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiqzafitechnicznych/technologicznych niz wskazane w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t' w sytuacji' gdyby

zastosowanie przewidzian ych rozwi4zah groziloniewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy,e)Zmianytechnologiczneprowadz4cedo:1)obnizeniakosztuwykonaniarob6tbezuszczerbkudla

jakosci i funkcjonalnosci; 2) obnizenia koszt6w uZytkowania obiektu czy eksploatacliurz4dzeri, przy braku

zmianyceny koficowej; 3) podniesienia wydajnosci urz4dzeri, podniesienia bezpieczeristwa' usprawnieti w

trakcie uzytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny koticowej; zlecenie rob6tzkoniecznych do wykonania

a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urzqdzefiinfrastruktury technicznej, f) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki

geologiczne skutkuj4ce niemozliwos ciqzrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych

zalozeniachtechnologicznych, g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie zinwentaryzowanych lub

blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h) koniecmo s6 zrealizowania przedmiotu umowy prry zastosowaniu

innych rozwi4zahtechnicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowi4zuj4cego prawa, lub

okolicznosci gospodarczych, i) koniecznosi usunig ciasptzeczno$ci w dokumentacji w prrypadku

niemoznosci usunigcia sprzecznosci przy pomocy wykladni ' 
w szczeg6lnosci gdy sprzeczne zapisy maj4

r6wny stopieri pierwszefistw a. 1.2.2W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznosci wymienionych

w pkt 1.2.1 mozliwa jest w szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t' jak

r6wniez zmiany lokalizacji budowanych urz4dzeh. zamaw\ai}cy przewiduje w takiej sytuacji zmianq

wynagrodzenia odpowiednio do zmianzaistnialych w trakcie realizacj\ zam6wienia' Rozliczenie rob6t

nast4pi wtedy metod4 powykonaw cz4zzastosowaniem stawek prryjgtych do wyceny rob6t w ofercie
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wykonawcy. 1.2.3 zmianyspowodowane wprowadzeniem przezzamawiaj4cego zmianw dokumentacji

projektowej, je'eli takie zmiany dokumentacji okaze sig konieczn e; l'2'4 Zmiany w przypadku wyst4pienia

n\ezam\erzonego pominigcia w przedmiarach okreSlonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do

prawidlowegowykonaniacaloScizam6wieniapodstawowego,atakZewprrypadkuobiektywnej

koniecznosci zmniejszen ia,bqd|.zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zam6wienia

podstawowego (nie dotyczyzam6wieri dodatkowych, kt6rych przedmiot wyktaczapoza obiekt' nie jest

objgty przedmiotem zam6wienia zavtartymw sIWZ)' Zastrzekenie'iezel\koniecznosd rob6t dodatkowych

wynika z blgd6w lub zaniedbari wykonawcy, prace takie zostan4 wykonane przez wykonawca bez

dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 pozostale zm\any spowodowane nastgpuj4cymi okolicznosciami: a) sila

wysszauniemoZliwiaj4cawykonanieprzedmiotuumowyzgodniezS|WZ:b)rezygnacjaprzez

zamavtial4cego zrealizacji cz96ci przedmiotu umowy; c) kolizja z planowanymi lub r6wnolegle

prowadzonym\przezinnepodmiotyinwestycjami.Wtakimprzypadkuzmianywumowlezostan4

ograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigcie kolizji; d) zmiany uzasadnione

okoliczno.ciami o kt6rych mowa w art.35TrKodeksu cywilnego; e) gdy zaistnieje inna okolicznos. prawna,

ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca niemoZliwosci4 wykonania lub nalezytego wykonania umowy

zgodnie zslwz;f) zmiany prowadz4ce do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w

tresci umowy. 1.3.1 w przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt l'3''

mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wniez

zm\anylokalizacji budowanych urz4dzeh,W przypadku ppkt. d zmiany mog4 dotyczyc zakresu

wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie

rob6t, zkt6rych zamaw\aiqcy rerygnuje. wszystkie powyZsze postanowieniaw punktach l'1'' l'2'il'3'

stanowi4 katalog zmianna kt6re Zamawiai4cv moze wyrazi|zgodg' Nie stanowi4 jednoczeSnie

zobowi4zaniadowyrazeniatakiejzgodyinierodz4zadnegoroszczeniawstosunkudoZamawiaj4cego.l.4

zmianaos6b i podmiot6w. 1.4.1 Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia' w

przypadku zdarzeitlosowych nieza|e1nychod Wykonawcy' na uzasadnione wyst4pienie wykonawcy,I'4.2

zmianyosoby pelni4cej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezalean{

od wykonawcy lub naZ4dan\ezamawiqqcego jeZeli nie wywi4zuje siQ on znalozonych obowi4zk6w' l'4'3

zamawiapcy, na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza zmianEpodwykonawcy lub rezygnacie ztdzia\u

podwykonaw cy ptzyrealizacji przedmiotu umowy' zmianamoZe nast4pi6 wyl4cznie po przedstawieniu

przezWykonawcaoSwiadczeniapodwykonawcyojegorezygnacjizudzia|uwrealizacjiprzedmiotuumowy

oraz o braku roszczehwobec wykonawcy z tytulu rearizacjirob6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu

trzeciego, na zasobach kt6rego wykonawca opieral sig wykazuj4c spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniu,Zamawiaj4cydopuScizmiangpodwarunkiem,kenowypodwykonawcawykaZespelnianie

warunk6w w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wieniaptzez

dotychczasowego podwykonawca. Forma zaplaty naleznosci przysluguj4cej podwykonawcom' moze ulec

zmianie zprTyczynobiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez
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Strony umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartei umowy jest sporz4dzenie podpisanego przez

Strony Protokolu zmianyumowy okre5laj4ceg o przyczyfry zmiany oraz potwierdzaiqcego wyst4pienie

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

umowybgdzieza|4cmik\emdoaneksu.3.Zmianyumowymog4by6dokonaner6wnie2wprzypadku

zaistnienia okoricznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp'

rv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1)Spos6budostgpnianiainformacjiocharakterzepoufnym(je2elidotyczy):

Srodki sluZqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-03-1 5, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglqduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetatg

nieo graniczo ny, pr zerar go graniczony' ne gocj acj e z o gloszeniem ) :

Nie

Wskazai PowodY:

JEzyklubjgzyki,wjakichmog4by6sporz4dzaneofertylubwnioskiodopuszczeniedoudzialuw

postEpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin rwi4zaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

Iv.6.4) Przewiduje sig uniewa'nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznaniaSrodk6wpochodz4cychzbudietuUniiEuropejskiejorazniepodlegaj4cychzwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym

Handlu(EFTA),kt6remiatyby('przeznaczonenasfinansowaniecaloScilubczgscizam6wienia:Nie

Iv.6.5)Przewidujesiguniewa2nieniepostgpowaniaoudzieleniezam6wienia,jeZeliSrodkisluz4ce

sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe' kt6re zamawiaj4cy zamierza;l

przeznaczy(,na slinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

l.Oferta wrazzzal4cznikamt musi byi podpisan apnezWykonawca ' Zamawiapcy wymaga' aby ofertg

podpisanozgodniezzasadamireprezentacjiwskazanymiwewlaSciwymrejestrzelubewidencjidzialalnoSci

gospodarczej . Jeteliosoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa' to

pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty' Pelnomocnictwo musi zosta'

z|otonewrazzofert4woryginalelubnotarialniepoSwiadczonejkopii.Dopelnomocnictwana|ezyza|4czy('

dokumenty potwierdzaj4ce, 2e osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania
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wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat w szczeg6lnoilci przezzal}czen\e

odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego. 2.Zasady skladania oferty przezpodmioty wystEpuj4ce wsp6lnie:

2.1. Wymagane oswiadczenia wskazane w pkt III' 3 (oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz oswiadczenie wykonawc y, 2e n\e podlega wykluczeniu na podstawi e art' 24

ust. I pkt 12-23i ust.5 pktl,2i 4 ustawy Pzp)powinny by('zloaoneptzezkaadego wykonawcawsp6lnie

ubiegaj4cego sig o zam6wienie. oswia dczeniate maj4 potwierdzad spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowani v orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kaldy zwykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6w udzialuw postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia' 2.2. wykonawcy skladaj4cy

ofertg wsp6l n4zobowi4zani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postEpowaniu orazdo zawatciaumowy w sprawie zam6wienia'

Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera6 w szczeg6lnoSci:

wskazanie postgpowania o zam6wienie publicme, kt6rego dotyczy, wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie

o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania' Dokument

(lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich

wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, przez osoby uprawnione do skladania

oswiadczeri woli, wymienione we wlasciwym rejestrze lub ewidencji wykonawc6w' Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moze zosta| zawattew umowie o wsp6ldzialaniu zloZonej wrazz ofert4'

Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zostai zlolony wtvzofert4 w

formie oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawieraj4cego

ustanowienie pelnomocnik analeiry za\4czy( dokumenty potwierdzaj4ce, ze osoba udzielai4ca

pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa

2.3. Wszelka koresponden cia orazrozliczeniadokonywane b9d4 wyl4cznie z pelnomocnikiem' 2'4'

Wypelniaj4c formularz oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawca' w miejscu np'

nazwai adres Wykonawcy , naleZy wpisa6 dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o

udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na

zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w post9powaniu' zamieszcza

informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III.3 (oswiadczenie wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu

napodstawie art.24ust. l pkt 12-23iust.5pktl,2i4ustawyPzp).4.Wykonawcawterminie3dniod

zamieszczenra na stronie intemetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuie

Zamawial4cemu oSwiadczenie (w oryginale) o przynaleimoSci lub braku przynalezno5ci do tej samej grupy

kapitalowej o kt6rej mowa w art.24ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.Wtazze z\oaeniem oswiadczenia o

przynalelnosci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6' pod rygorem wykluczenia

z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody,2e powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do

zakl6cenia konkurencji w post9powaniu o udzielenie zam6wienia' Wymagane o$wiadczenie, o kt6rym mowa

18 222
2019-02-28,09:00



hnpsl lbzp.uzp. gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego'aspx?id: "'

w zdaniu pierwszym powinno by6 zlokone przezkaadego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rzy zloi:yliodrgbne oferty. Wykonawca jest uprawniony

zloiryt, wrazzofert4 oswia dczenie(w oryginale) o braku ptzynalehnosci do grupy kapitalowej, w rozumieniu

ustawy z dnia l6lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsument6w, jeZeli wykonawca nie jest czlonkiem

Zadnejgrupy kapitalowej. wykonawca jest zobowiqzany zloL"y(oswiadczenie o braku przynaleZnosci do

grupy kapitalowej zgodn ie z prawd4,po ustaleniu z naleirytq starannosci4 , 2e nie zachodz4 w jego przypadku

powi4zania tworz4cegrupE kapitalow4, w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r' o ochronie

konkurencji i konsument 6w orazze $wiadomo iciq, ze skladanie nieprawdziwych oswiadczeh sluaTcych

uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. w takim przypadku' wykonawca

moze nie skladai oswiadczenia o braku przynalezno6ci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

okolicznosciach, o kt6rych mowa w art.24 ust. 11 ustawy P'zp, ti. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej zamawiajqcego informacji z otwarcia ofert. zamawiai4cy nie bgdzie r6wniez w takiej

sytuacji wzywa\wykonawcy do uzupelnienia oswiadczenia o braku przynaleimosci do tej samej grupy

kapitalowej. 5. Zamawiaj4cy wykluczy Wykonawca z postqpowania' o ile zajdq wobec tego Wykonawcy

okolicznoSci wskazane w art. z4ust. I pkt 12 -23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.6. wykonawca nie jest

obowi4zany do zlo(eniaoswiadczefr lub dokument6w potwier dzalqcychokolicznosci, o kt6rych mowa w pkt

IIL4 i IIL 5 (Zamawiq4cy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostala najwyZej oceniona' do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zloaeniaoswiadczeri lub dokument6w'

kt6re potwie rdzaj4okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpow aniu oraz braku podstaw do

wykluczenia) , jezeli:l) wykonawca wskaze dostgpnoSd oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt

9.1. SIWZ w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostqpnych i

bezplatnych baz danych,w szczeg6lnosci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005

r. o informaty zacji dzialalnosci podmiot6w realizuj qcychzadania publiczne (Dz' U' 22017r' poz' 570)' W

takim przypadku Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przez WykonawcQ

oswiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu

Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie arI' 4 ust' 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r' o

Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz. U. z20l8t. poz.647 zp6in. zm') orazwydruk6w z centralnej Ewidencji

i Informacji o Dzialalnosci Gospodar czq zgodnie z art. 38 ust' 4 ustawy o swobodzie dzialalnosci

gospodarczej z dnia2lipca 2004 r. (Dz.U. 22017 f ., poz.216S).2) Wykonawca wskaze oswiadczenia lub

dokumenty, o kt6rych mowa w III.4 i III 5, kt6re znajduj4 sig w posiadaniu zamawial4cego, w szczeg6lnosci

oswiadczenia lub dokumenty przechowywane przezzamawiaj4cego zgodnie zart' 97 ust' I ustawy Pzp' W

takim przypadku Zamawiaj4cy w celu potwier dzeniaspelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz

braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych o5wiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne' 7'

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkani apozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

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

informacji o dzialalnosci gospodarczei,ieaeliodrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) -
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sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce

zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci' 7'l '

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczeSniej niz 6 miesigcy ptzed

uplywem terminu skladania ofert.7.2. Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce

zamieszkania lub miejsc e zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotycry, nie wydaje sig dokument6w' o

kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy'

ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kt6rej

dokument mial dotyczy 6, zlo1oneprzed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospod arczego wla$ciwym ze wzglgdu na siedzibq lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsc e zamieszkania tej osoby . zapisy pkt 7.1' stosuje siE' 8' Zamawiaj4cy

uniewazni postgpowanie w przypadkach okreslonych w art' 93 ust. I i ust' la ustawy Pzp' 9" Do oferty

naleiry zalqczy|aktualne na dziehskladania ofert oswiad czenie wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu

w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawc y,2e niepodlega wykluczeniu na podstawi e att' 24 ust' I pkt

12-23i ust.5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp-zalilcznik nr 1.9'l wykonawcazal4czy do oferty: kosztorys/y

ofertowy/e (zgodnie z przedmiarami robot zal4czonymi w rozdziale VI) - odpowiednio do czgsci

zam6wienia, na kt6rq/e skladania jest oferta. Do ka:zdego kosztorysu ofertowego naleiry zal4czy6 stronq

tytulowE. 10. Zamawiai4cy przewiduje moZliwosci udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art' 67 ust' I

pkt 6 ustawY PzP.

Czg56 nr: I Nazwa: Budowa i remont chodnikow ulic m' st' Warszawy zpodzialemna2 czgsci'

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6w ienia (wielkoit, zalcres, rodzai i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olrreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produktn uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest

remont istniej4cych chodnik6w oraz budowa brakujqcego odcinka chodnika w ul' Zawodzie w granicach

istniej4cego pasa drogowego. Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okreslaj4: - Dokumentacja projektowa z

naniesionym zakresem rob6t; - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t,- Przedmiary rob6t, - Opis

przedmiotu zam6wienia. - al. Lotnik6w na odc. al. wilanowska - Pulawska; - ci4g ul' czecha- sejmikowa na

odc' Kajki - Wydawnic za; - u|. Zawodzie na odc. August6wka - Kobylafiska;

2)Wsp6lnySlownikZam6wiefi(CPV):45233161-5,45233142-6

3) WartoSd czgiici zam(twienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSd bez VAI:

Waluta:
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4'1Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:.

data zakohczenia: 20 | 9 -07 -3 1

5) Kryteria ocenY ofert:

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 2 Nanva: Budowa i remont chodnikow ulic m. st' Warszawy zpodzialemnaz czQSci'

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6w ienia (wielko1t, zalcres, rodzai i ilo1t dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olceilenie zapotrzebowania i wymagari) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego 'okreslenie

zapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty budowlane:- al' wojska Polskiego na odc'

popieluszki - pl. Inwalid6w - al. Solidamosci na odc. Bielariska - Nowy Przeiazd'

2)Wsp6lnySlownikZam6wierf,(CPV):45233161-5'45233142-6

3) WartoSd czgsci zam6wienia(ie'eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto6d bez VAT:

Waluta:

4) Czts trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

data zakohczenia: 20 1 9-07-3 I

5) Kryteria ocenY ofert:

Kryterium
7

:ena ofertowa brutto 50,00

rkres gwarancji jakoSci wykonanych robot 40,00

Kryterium
7 aaozanit

;ena ofertowa brutto i0,00

:kres gwarancj i jako6ci wykonanych robo 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
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