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Osloszenie nr 515599-N-2019 z dnia 2019-02-19 r

Miesto Stoleczne Wlrszawa - Zwzqd Dr6g Miejskich: Dostawy w 2019 roku odzie?y roboczej i ochronnej

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - DOSTAWV

I I ; , Zamieszczanie ogloszenia: Zarnieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad siq wyl4cznic zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich

wyodrgbnionych organizrcyjniejednostek" kt6re bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b

bgd4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalelqcych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust.2

ustawy Pzp, nie mniejszy niz3Io/o, os6b zatrudnionychprzezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJAI: ZAMAWIAJACY

Postqpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowedza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli prowadzenie postqpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, nale2y wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podai adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wrazz danymi do kontakt6w:

Postgpowrnie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6tnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce

zsstosowanie knjowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Wuszawa - Zwz1dDrigMiejskich, kajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.

Chmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 22g g0g 2ll.
Adres strony internetowej (URL) : http : //www. zdm. waw pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskad dostgp do narzgdzi i urzqdzefi lub formatow plik6w, kt6re nie sE og6lnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENT A (jeteti dotyclfl:

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiajqcymi w pzypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego

przeprowadzania post?powania z zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajqcych jest

lzll
19.02.201o-, 09'4t!



https://bzp.uzp .gov.pll ZP 4}lPodgladOpublikowanego'aspx?id: I fe"'

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowaniU czy iw jakim zakesie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane pnezkuhdego z zamawiajqcych indywidualnie, cry zam6wienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostqp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod adresem (URL)

Tak

http ://www. zdm.waw.Pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bqdzie specytikrcja istotnych wrrunk6w zam6wienia

Tak

http ://www. zdm.waw.Pl

Dostqp do dokument6w z postgpowania jest ogrrniczony - wigcej informacji mo'na uryskad pod rdresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu nalezy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowrniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenic do udzialu w postqpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi bye sporz4dzona w jqzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewa2nosci'

Adres:

Zarz4dDrigMiejskich, ul. Chmielna 120' 00-801 Warszaw4 Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzqdzi i urzqdzen lub format6w plik6w' kt6rc nic sq og6lnic dostgpne

Nie

Nieograniczony,.pelny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyskac pod adresem: (JRL)

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamtwitjqccgo: Dostawy w 2019 roku odzie2y roboczej i ochronnej

Numer referencyjny: DPZ5/PN/5/19 ' ';t): ii'

PrzedwszczgciempostQpowrniaoudzie|eniezam6wieniaprzeprowadzonodia|ogtechniczny

Nie

lI.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo2liwoici skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czg5ci:

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

wszystkich czgSci

Zamawiajqcy zestrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czg5ci lub grup czqSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moic zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okrellenie

zapolrzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreSlcnie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

uslugg lub roboty budowlane: Dostawy w 2019 roku odzie|y roboczej i ochronnej. Szczegolowo przedmiot zam6wienia okeSlony zostal w

Opisie przedmiotu zam6wienia (Rozdzial V SIWZ). Warto5d szacunkowa zam6wienia przekacza r6wnowartoSi kwoty 30 000 EURO a jest

mniejsza ni2 r6wnowartoSd kwoty 221 000 EURO.

IL5) Gl6wny kod CPV: 1 8200000-l

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowitr wartofd zam6wienia Qe:eli zamawiajqcy podaje informacje o warloici zamdwienia)'.

Warto5d bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita maksymalna wartoit w cafum okresie

obowiqzywania umowy ramowej lub $tnamicznego systemu zakupdw)

Il.7\Cryprzewidujesigudzieleniezam6wiefi,okt6rychmowawsrt.6Tust. lpkt6iTlubwart. l34ust.6pkt3ustawypzp:Nie
Okedlenie przedmiotu, wielko5ci lub zakesu oraz warunk6w najakich zostanq 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 umowl ramowa lub okres. na kt6rv zostal

ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /zbdniach:

lub

data rozpoczgcizz lub zskofi czenis: 2019-l l -30

)kres w miesi4cacl )kes w dniacl )ata rozpoczjci )ata zakoiczenii

l0l 9-l l -30

II.9) Informacje dodatkowe: Gt6wny przedmiot zamdwienia wg Wsp6lnego Slownika Zam6wieri (CpV): I 8 200 000- I - odzie|wierzchnia.

18 230 000-0 - odzielr6Ln4 35 I 13 440-5 - kamizelki odblaskowe.

TECHNICZNYM

ur.l) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANTU

ilI'l'l) Kompetencje lub uprawhienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

3zl1
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OkeSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

Ill.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Oke3lenie warunk6w:

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu imion i nazwisk

os6b wykonuj4cych czynnoSci pny realizacji zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamtwiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTakZamawiaj4cy przewiduje

nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okeSlona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okeSlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

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

rrr.3) wyKAz oSwrADczEN sxt nolNycHpRZEzwyKoNAwcE w cELU wsrEPNEGo PorwIERDzENrA, ZE NIE

poDLEcA ON WYKLUCZENTU ORAZ SPET,NIA WARUNKMZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) WYKAZ OsWhDczEN r,us ooxuMENTdW , SKI,ADANYCHPRZEZWYKONAWCE W POST4POWAMU NA

wEZwANIE zAMAwIAJAcEGo w CELU P0TwIERDZENIA oKoLIczNoSct, o xr6nvcH MowA w ART. 25 usr' I

PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawc9, kt6rego oferta zostala najwy2ej ocenion4 do zlozenia w wyznaczonym, nie k6tszym niz 5 dni,

terminie aktualnych na dziehzlo2enia o5wiadczen lub dokument6w, potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia tj': l ' W celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji'

III.$ WYKAZ OSWIADCZEI{I IUN NOXUMENTOW SKI,ADANYCHPRZEZWYKONAWC4 W POST4POWAMU NA 
.

wEzwANIE zAMAwTAJAcEGo w cELU poTwTERDZENIA oKoLIczNoScI, o xtdnvcH MowA w ART. 25 usr' I

PKT I USTAWY PZP

ilr.5.1) W ZAKRESTE SpEr-NrANrA WARUNKdW UDZIAL,U W POST{POWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

rn.6) wyKAZ oSwrADczEN r,un ooruMENTOw SKT,ADANYCH PRZEZ wYKoNAwcE w PoSTEPoWAMU NA

wEZwANTE zAMAwTAJAcEGo w CELU poTwIERDzENIA oKoLIczNoScI, o xt6nvcH MowA w ART.25 UST. I

PKT 2 USTAWY PZP

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

Do oferty nale1y zalqczy,1wypelniony/e formular/e cenowy/e - odpowiednio do czgsci zam6wienia na kt6rq/e skladanajest oferta.
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SEKCJAIV: PROCEDURA

rv.r) oPrs

IV.f .I) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieognniczony

IV.1.2) Zemawiajlcy 2qdr wnicsicnia wadium:

Nie

'' ', ; " , Informacia na temat wadium

https: I lbzp.uzp.goy.qVZP 40OPodgladOpublikowanego.aspx?id= I fe...

IV.1.3) Przcwiduje sig udzielenic zaliczek na poczet wykonrnia zam6wienia:

Nie

Nale2y podad informacje na temat udzielania zaliczek:

IV,1,4) Wymage sig zloienie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dot4czenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.I.S.) Wymaga sig zlolenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig dohenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV,1,6) Przcwidywana liczba wykonawc6q kt6ny zostrnl zaproszeni do udzialu w postqpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjrry, pailnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Pzewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynrmiczncgo systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarll.

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onychkatalog6w elekfionicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV, 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pnetarg nieograniczony, pnetarg ograniczotry, negociacie z ogloszeniem) Nie

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

NaleZy wskrzad etementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem rukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bgdzie termin ich udostqpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postEpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, najakich wykonawcy b9d4 mogli licytowad

(minimalne wysoko6ci post4piefi):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego , rozwi4zah i specyfikacji technicznych w zakresie pol4czefi:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zlozyli nowych post4pief.r, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

rv.2) KRYTERIA OCEI{Y OFERT

IV.2.1) Kryteria ocenY ofert:

IV.2.2) Kryteria

(ryteria 7ao

)ena ofertowa brutt( r0,00

ermin dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowl w att.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

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

IV.3.l) Informacje nr temat negociacji z ogloszeniem

Minimalne wymagani4 kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnych bez przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacie dodatkowe

i .',1 .i':.
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IV.3.2) Informacjc na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do

skladania ofert, je2eli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postQpowania:

it :.: ,

Podzid dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby roztt'riqzah'.

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informrcjo nr tcmst prrtnerstws innowrcyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia defmiujqce minimalne wymagani4 kt6rym muszq odpowiadad wszystkie oferty:

Podzid negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na h6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz4dzeir

informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym oke$lenie minimalnych wysokoSci post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas twania:

Wykonawcy, ktfirzy nie do?yli nowych post4piefr, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknipcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kl6re zostanq wprowadzone do tre3ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne

warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty czqce zl;bezpieczenia naletytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiei zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru

wykonawcy: Nie

Nale2y wskazad zakres, charakler zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

19.02.2019, A9:46 
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lv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostqpniania informacji o charakterze poufnym (e:eli dotycry):

Srodl<i slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data. 2019 -02-28, godzina: I 0:00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

.lgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byi spoz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zvi4zaniaofert4: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) przewiduje siq uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z

budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodkdw z pomocy udzielonej przez pafrstwa czlonkowskie Europejskiego

porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czqSci zam6wienia: Nie

IV.6,5) przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki sluiqce sfinansowaniu zam6wiefi na

badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal przeznaczy( na sfinansowanie calo5ci lub czQ5ci zam6wienia,

nie zostaly mu PrzYznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

1 . Oferta wraz z zal4cznlkarnimusi byi podpisana przez Wykonawca. Zamawtaj4cy wymaga, aby ofert9 podpisano zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno$ci gospodarczej. Je2eli osbba/osoby podpisuj4ca ofert9 dziala na

podstawie pelnomocnrctwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowaC uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostad zlozone

wraz z ofert4w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictw a nalely zal4czyt dokumenty potwierdzajqce, 2e osoba

udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazac w

szczeg6lnoSci przez zatqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.Zasady skladania oferty przez podmioty wystqpuj4ce wspdlnie:

2. 1. Wymagane ogwiadczenia wskazane w pkt III. 3) (o6wiadczenie Wykonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art' 24 ust l pkt

12 - 23 iust. 5 pkt l, 2 r 4 ustawy Pzp) powinny byi zlozone przezku2dego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie'

Oswiadczenia te ma14 potwierdza6 spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakesie, w kt6rym

ka2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 2'2' Wykonawcy skladaj4cy

ofertg wsp6ln4 zobowrqzani sq do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo pelnomocnika do

reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie

pelnomocnika musi zawiera6 w szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w

ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wieni4 wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakresjego umocowania' Dokument (lub

dokumenry) zawieral4cy ustanowienie pelnomocnika musi byi podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajqcych sig wsp6lnie o

'dzielenie 
zam6wienra, przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczefi woli, wymienione we wla$ciwym rejestrze lub ewidencji

Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze zostac zawarte w umowie o wspoldzialaniu zlo2onej wraz z ofert4'

Dokument (lub dokumenty ) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zostaC zlo2ony wraz z ofert4 w formie orygindu lub notarialnie

poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentdw) zawieraj4cego ustanowienie pelnomocnika nalezy zal4czyt dokumenty

potwierdzaj4ce, 2e osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania

pelnomocnictwa (co mozna wykazad w szczegdlno3ci przezzal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego). 2.3. Wszelka

korespondencja orazrozliczeniadokonywanebgd4wyl4czniezpelnomocnikiem.2.4.Wypelniaj4cformularzoferty'jakr6wnie2inne

dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, nalezy wpisad dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie

ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych Wykonawc6w 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczeniana
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stronie intemetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp pnekazuje Zamawiajqcemu oSwiadczenie (w oryginale) o

przynale2noSci lub braku przynalezno5ci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp. Wrazze zloZeniem

oSwiadczenia o przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawii, pod rygorem wykluczenia z postgpowania

o udzielenie zam6wieni4 dowody, 2e powiqzania z innym urykonawc4 nie prowadz4 do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno by( zlozone przezka2dego Wykonawcg wspolnie

ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6q ktirzy zloZyli odrgbne oferty. Wykonawcajest uprawniony zloLytwrazz

ofert4 oSwiadczenie (w oryginale) o braku przynale2noSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia I 6 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsument6w, jezeli Wykonawca nie jest czlonkiem zadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowi4zany zloLyt

oiwiadczenie o braku przynaleznoSci do grupy kapitalowej zgodnie zprawd4po ustaleniu znalezyt4starannoSciq, 2e nie zachodzq wjego

przypadku powi4zaniatworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz

ze iwiadomoSci4, 2e skladanie nieprawdziwych o3wiadczen sluZqcych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci kantej.

W takim przypadku, Wykonawca mo2e nie skladad o6wiadczenia o braku przynale2no3ci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

okolicznoSciach, o kt6rych mowaw afi.24 ust. I I ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej

Zamawiajqcego informacji z otwarcia ofert . Zamawiajqcy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia

oSwiadczenia o braku przynale2no3ci do tej samej grupy kapitalowej. 4. Zunawiaj1cy wykluczy Wykonawcg z postgpowania, o ile zajdq

wobec tego Wykonawcy okolicznoici wskazane w ut.24 ust. I pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt l, 2 i4 ustawy Pzp. 5. Wykonawca nie jest

obowiqzany do zlo2enia oSwiadczen lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt III.4) (aktualne na dziefr

zlo2enia oiwiadczenia lub dokumenty, ktore potwierdzaj4 okolicznoici braku podstaw do wykluczenia), jezeli: l) Wykonawca wska2e

dostgpno56 oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami internetowymi

og6lnodostgpnych i bezlatnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r o

informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w realintj4cychzadania publiczne (tj. Dz. U. 22017 r., poz. 570, z p62n. zm.). W takim przypadku

Zarnawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazurc pnez Wykonawcg o$wiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci

informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej napodstawie art. 4 ust. 4aaustawy z dnia20 sierpnia

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 986) oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci

Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 201 8 r o Centralnej Ewidencj i i Informacj i o DzialalnoSci Gospodarczej i

Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz.U. poz. 647),2) Wykonawca wskaZe oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt IIL4),

kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zarnawiajqcego, w szczeg6lno6ci oSwiadczenia lub dokumenty przechowywane przezZamawiaj4cego

zgodnie z wL.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu

oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile sq one aktualne. 6. Jeaeli Wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o ktorych mowa w pkt III.4) (odpis z

wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno3ci gospodarczej,je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru

lub ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 6. l. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 6., powinny

byd wystawione nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. 6.2. Jezeli w kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osob4 kt6rej dokument dolyczy,nie wydaje sig dokument6w, o ktorych mowa w pkt

6. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego

reprezentacji, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zlo2one przed notariuszem lub przed organem s4dowym,

administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaiciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 6. l. stosuje sig. 7. Zamawiaj4cy uniewazni postgpowanie w przypadkach

oke5lonych w art. 93 ust. I ustawy Pzp. Zamawiaj1cy moze uniewaznid postgpowanie r6wnie2 w przypadku okeSlonym w art. 93 ust. 1a

ustawy Pzp.

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

9zll

Czg5d nr: I Nazwa: Odzie2 wierzchnia
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l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia f ielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budovlanych lub olreilenie zapotrzebowania i

wymagair) a w przypadku partnerstwr innowacyjnego -okreSlenie zrpotrzebowanir na innowrcyjny produkt' uslugg lub roboty

bu4owlane:Odzie2 wierzchnia. Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okeSlony zostd w Opisie przedmiotu zam6wienia (Rozdzid V SIWZ)'

2) Wspdlny Slownik Zam6wiefi(CPV): 18200000-1,

3) Warto5d czqsci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacjc o warto6ci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okes w miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgcta:.

data zakofczenia: 2019-l l-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

lena ofertowa brutt( r0,00

ermin dostawy r0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czq36 nr: 2 Nazwa: Odzie|r6zna- czesci garderoby i kamizelki odblaskowe

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rod:ai i iloi6 dostow, uslug lub robdt budowlanych lub olcre|lenie zapotrzebowania i

wymagafi) a w przypadku prrtnerstwa innowacyjnego -okre5lenie zrpotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugq lub roboty

budowlrne:Od zie|r62na- czgsci garderoby i kamizelki odblaskowe. Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okreSlony zostd w Opisie

przedmiotu zam6wienia (Rozdzial V SIWZ)

2) Wspdlny Slownik Zrm6wien(CPV): 18230000-0' 35113440-5

3) Warto5d czq5ci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wrrtoSci zam6wienir):

WartoSd bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczQcia:

data zakoficzenia: 2019-l l-30

5) Kryteria ocenY ofert:

Kryterium

ofertowa t0,00

ermin dostawy r0,00

10211

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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