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r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich: Dostawa licencji aplikacji mobilnej dla

kontrolerriw Strefy Platnego Parkowania Niestrze2onego (SPPNmobile)
OGI,OSZENIE O ZAMOWIENIU - DostawY
Zamieszczanie oglosz enia; Zamieszczanie obowi4zkowe
Oqloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego
?-",;rm6wienie dotyczy

projektu lub programu wsp6lfinansovvanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mogA ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych
dzialalnoS6, lub dzialalnoS6 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly
os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie
7g,mriwienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg

rnarginalizowanych
Nie

irrale2y poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalelEcych do jednej lub wigcej kategorii,

o,kt6rych mowa w art.

22lst.2 ustawy

Pzp, nie mniejszy niz3\%o, os6b zatrudnionych przezzaklady prac'/

ohronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SCY
Fostgpowanie przepr ow adza centralny zamawiaj 4cy

Nie

i:i Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiai4cy

''
':i

.

powierzyUpowierzyli

li

przeprowadzenie postgpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryVpowierzyli prowadzenie
I

postgpowania:
,Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie
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Jeielitak,nale|y wymieni6 zamawiajqcych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oruzpodae

,,

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

kontakt6w:

.1;,postgpo\Manie jest przeprowadzane wsp6lnie

,

z zamawiai4cymi z innych paf stw czlonkowskich Unii

, 'Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafistw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Miasto

Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, krajowy numer

, ,identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna 120 , 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, pafrsfi;ct
Polska, tel.22 55 89 000, e-mailzzp@zdm.waw.pl,

faks2289092ll.

Adres strony internetowej (URL) : http ://www.zdm.waw.pl
Adres profilu nabylvcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mo2na uzyska6 dostgp do narzgdzi i rrzqdzeh lub format6w

plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2\ RIODZAJ ZAMAWIAJACE

GO : Administracj a s amorz4dowa

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieieli

dotyczy)t

t

Podzialobowiqzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postqpowani,i,
w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawraj4cymi z innych pairstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajEcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali
zamawiajqcy, czy zarn6wienie bgdzie udzielane przez kazdego zzamawiajqcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz pozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony,pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyska6 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 z postgpowania jest ograniczony - wiQcei informacji moLna uzyska6 pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesyla6:
Elektronicznie

,

Nie
adres

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

inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

inny
Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w
spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

zarzqdDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-801 warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqdzerfi lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpo6redni i bezplatny dostgp do tych natzqdzi mo2na uzyska6 pod adresern:

(uRL)

II.1) Nazrva nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Dostawa licencji aplikacji mobilnej dla
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id
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kontroler6w Strefy Platnego Parkowania Niestrze2onego (SPPNmobile)

Numer referencyj ny : DPZI 18 IPN/ I 6/ 1 9

,

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

,,'II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy
,, II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych
Zam6wienie podzielone jest na czgilci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna sklada6 w odniesieniu do:

Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moLe zosta(, udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krt6,tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari

) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego

- okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Dostawa
licencji aplikacji mobilnej dla kontroler6w Strefy Platnego Parkowania Niestrze2onego (SPPNmobile)
WartoS6 szacunkowazam6wrenia przekracza r6wnowartoSd

kwoty 30 000 EURO a jest mniej szaniL

r6wnowartoS6 kwoty 221 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (ieieli zamawiaiqcy podaje informacje o wartoici zamowienia):

https://bzp'uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id

=t5e43051427c-456c-9b4b-e55ca5p09a5
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WartoSi bez VAI:
Waluta:

(w przypadku um6w ramowych

mal<symalna

wartoit w calym

lub dynamicznego systemu zakup1w

-

szacunkowa calkowita

okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje
134 ust. 6

sig udzielenie zam6wie6, o

kt6rych mowa w art. 67 ust.

1

pkt 6 i T lub w art.

pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art.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:

miesiqcach: lubdniach:

119

lub

data rozpo czgcia: lub zakoirczenia:
Okres w miesi4cach Okres w dniach Datarozpoczgcia Data zakoitczenia

ll9
II.9) Informacje dodatkowe:

1.

Termin realizacjr zam6wienia

I.l.

Zamawiajqcy wymaga, aby

zam6wienie zostalo zrealizowane: 1.1.1 .rozpoczgcie: od daty zawarcia umowy ,l.l.2.zakohczenie: do l7
tygodni od daty zwarcia umowy (do 119 dni)

SE,KCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ur.l) WARUNKT

UDZTALU W POST4POWANTU

[I.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej,

o

il+:

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
nastEpuj4ce warunki udziatu

w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: I

Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i,
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id
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strat" pozycj a,,przych6d netto ze sprzedaly produkt6w, towar6w i materialow" lub ,,przych6d netto ze
sprzedaly i zr6wnane z nimi") w wysokosci nie mniejszej ni2: 200 000,00 zl (slownie: dwie6cie

tysigcy zlotych).2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno ilci zwi1zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co
najmniej: 200 000,00 zl (slownie: dwieScie tysigcy zlotych).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy, ktlrzy spelniaj4
nastgpuj4ce warunki udziafu w postgpowaniu dotycz4ce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj:

l.Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeileli okres
prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy

-

w tym okresie wykonatr (w przypadku Swiadczeri okresowych.

lub ci4glych r6wnie2 wykonuje) nastgpuj4ce zam6wienia na: Wytworzenie minimum 2 rodzq6w

aplikacji natrzqdzenia mobilne o wartoSci zam6wienia minimum 100.000,00 zl brutto dla
poszczeg6lnego rodzaju aplikacji, w tym przynajmniej jednej aplikacji wymieniaj4cej dane z

zewngtrznymi zrodlami danych w oparciu o ustugi sieciowe (SOAP, WebServices, RESTful APD. 2.
Wykonawca ma do dyspozycji osoby legityrnuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,
doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk,

jakie zostanq im powierzone. Lp.

Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieh (w latach)
pracy na danym stanowisku

- podstawa dysponowania. l. Programista

-

Staz

aplikacji mobilnych dla

urz4dzehpracuj4cych pod kontrol4 systemu Android-l osoba- nie dotyczy-3lata;2.ln?ynier wsparci;,
technicznego dla oprogramowania

-

1 osoba

- nie dotyczy - I rok

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia

wrazzinformacj4 o kwalifikacjachzawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)PodstawywykluczeniaokreSlonewart.24ust.1ustawyPzp
lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
TakZamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreSlona

w art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona

w art.24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

i.l
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WYKAZOSWTADCZEN SKT,ADANYCHPRZEZWYKONA\ryC4 W CELU

wsT4pNEGO POTWIERDZENLA,i,E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIzT
WARUNKIIJDZLAI U W POST4POWANIU ORAZ SPEtr NIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) WYKAZ OSWIADCZEilI LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRIZII,,Z

wyKoNAwcq w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1

PKT

i

3

USTAWY PZP:
ZamawiajEcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyiej oceniona, do

zloieniaw

wyzuaczotym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziefizloLenia oSwiadczeri lub
dokument6w, potwierdzaj1cycbbrak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzenia bralcu
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wla6ciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacj i o dzialalnoSci gospodarczej, jeieli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisn
do rejestru lub ewidencji.

uI.5) WYKAZ OsWI.qJCZEN LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH PRZEZWYKONAWCu

w posr4powANru

NA wEzwANrE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIFRDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1

PKT 1 USTAWY PZP

m.s.l) w ZAKRESIE SPELNIANTA WARUNK6W UUZTALU W POST4POWANTU:
l.

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyiej oceniona, do zloienia w

wyz\aczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, tenninie aktualnych na dziefr zloilenia oSwiadczefi

lub

L

dokument6w, kt6re potwierdzajq okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia tj.: 1.1. W celu potwierdzenia spelniania warunku o ktorym mowa w
pktT .2.1.l. SIWZ - czgSci sprawozdania finansowego (rachunek zyskow i strat), w przypadku gdy
sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym wykonawca ma siedzr':rg

lub miejsce zamieszkania, a jeLeli podlega ono badaniuprzez bieglego rewidenta zgodnie z przepisa:li
o rachunkowo6ci, r6wniez z opini4 o czgSci badanego sprawozdania, a

w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporzEdzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreSlajEcych
obroty oraz aktywa i zobowi4zania- za ostatnie trzy lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f5e43O51427

c456c-9b4b-e55ca5f709a5
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dzialalnoSci jest kr6tszy

-

za ten okres. Z zalqczonej czgSci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, 2e sprawozdanie spetrnia wyrnogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzelnia 1994 r. o

'

-

rachunkowoSci, d. ze sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniemzarazem daty podpisu
przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki,

jednostk4 kieruje organ wieloosobowy -ptzezwszystkich czlonk6w tego organu. W

a

jeZ,eli

przypadku

,

odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

, :,

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania
finansoweg o Zamawiajqcy, za,, inne dokumenty" :uzrra m.in. deklaracjg podatkowa PIT

zloionqw

Urzgdzie Skarbowym. 1.2.W celu potwierdzenia spelniania warunku o ktorym mowa w pkt 7.2.1.2.

SIWZ - dokument6w potwierdzajqcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej zprzedmiotem niniejszego zarn6wienia na
sumQ gwarancyjn4 okre6lon4 przezZamawiajqcego(zawieraj4cych

potwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). L3.W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6ryrn mowa w pkt 7.2.2.1. SIWZ -

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku Swiadczefr okresowych lub ci4gtych r6wniez

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jeieli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy

-

w tym okresie, wraz z podaniern ich wartoSci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiot6w,rlarzeczkt6rych dostawy zostaly wykonane - zalqczniknr 2 do SIWZ
(,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powy2szego wykazu powinny by(, dol4czone dowody
okreslaj4ce, czy wymienione w wykazie dostawy zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezycie,

przy czym dowodami, o ktorych mowa s4 referencj ebEd? inne dokumenty wystawione przez podmiot,
narzeczkt6rego dostawy byly wykon)ruvane, aw przypadku Swiadczeh ciqglych lub okresowych s4
wykonywane, a jeLeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w.
stanie uzyska6 tych dokument6w

-

oSwiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczefr okresowych

.

lub ciEgtych nadal wykonywanych referencje bqdZ inne dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte

wykonywanie powinny by6 wydane nie wczesniej ni2 3 miesi4ce przed uptywem terminu skladania
ofert. 1.4.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.2 SIWZ - wykazu
os6b, skierowanych przez Wykonawc a do realizacji zam6wienia publicznego, wraz z informacjami qa
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefr, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbqdnych dla

wykonania zam6wienia publicznego, atakile zakresu wykonywanychprzez nie czynnoSci oraz
informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 3 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJT:
rrr.6)

wyKAZ oswrapczEN LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PF(ZF,ZWYKONAWCIT

w posT4powANIU

NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
httns: i bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=15e43051427

c456c-9b4b-e55ca5l/09a5
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

,,

JeLeliz uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moLe zloLy6 dokument6w dotyczEcych sytuacji
finansowej lub ekonomicztej wymaganycbprzezZamawiaj1cego, moze przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przez Zamawiajqcego warunk6w
udzialu w postgpowaniu. 2.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziahr w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjachorazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego
,,

,

czgsci, polegai na zdolno6ciach technicznychlub zawodowych lub syhracji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotow, niezaleilnie od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6vv
prawnych. 2.1 .Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostarrie
oceniona najwyLej, powinien przedlo|yt, w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi4zany

..

zloly| wykonawca, jak r6wniez

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

wykonawca wykazuje zpowolaniern sig na zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na
zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawraj4cemu, 2e realiz$qc

zam6wienie,bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podrniot6w,w szczeg6lnoSci
przedstawiaj4c zobowi4zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w

n.q

.

potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powyzgj przedstawia

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyiej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polega:'ic
na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych

w art. 22atstawy Pzp,

bgdzie dysponowat niezbgdnymi zasobami w stopniu umo2liwiaj Ecym naleLyte wykonanie

zam6wieniapublicznego oraz oceny, czy stosunekl4czqcy wykonawcAztymipodmiotami gwarant,rie
rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy Zqda dokument6w okre6lajqcych w szczeg6lnoSci:
2.3.1. zahes dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania
zasob6w innego podmiotu, pruezWykonawcg,przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.3. zakres

i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach ktoreg<;
wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcentr,

kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych
wskazane zdolnoSci dotyczqL.S. JeLeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczua

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,nie potwierdzajq spelnieniaprzez wykonawca
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,
zamawiajqcy 24da, aby wykonawca w terminie okreSlonym przezzamawiaj4cego: 1) zastqpil ten
podrniot innym podrniotem lub podmiotarni lub 2) zobowr4zal sig do osobistego wykonania
odpowiedniej czgSci zam6wienia, jeieliwykaie zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pkt 2. 3.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=15e43051427

c456c-9b4b-e55ca5l/09a5

9/1

I

12.0?

2019

httpsJ/bzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=f5e43051

427c-456c-9b4b-e55ca5f/09a5

SEKCJA IV: PROCEDURA
Iv.l)
IV.

1.

OPrS
1

) Tryb udzielenia zam6wienia : P rzetar g nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajqcy

Lqda wniesienia wadium:

Nie

I

Informacja na temat wadium
Zamawiaj4cy w niniejszym postgpowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zahczek:

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

:

Nie
Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6'nv

elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:
Tak
Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie
Zloilenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzNoLeniem oferty zasadmczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymaln a liczb a wykonawc 6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:
https //.bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id

=t5e43051427c456c-9b4b-e55ca5l/09a5
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

,

Przewidzianamaksymalnaliczbauczestnik6wumowyramowej:

Informacje

dodatkowet

,

.)

Zam6wienie obej muj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w

:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie
katalo g6w elektronicznych

:

Nie
Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

Nie

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nte
Nalezy poda6 adres strony internetowej, na ktorej aukcja bqdzie prowadzona:

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych warto5ci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznei:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:
Nie
Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostEpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oruz,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id
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jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

,

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania

w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki,

na

jakich

wykonawcy bgd4 rnogli licytowa6 (minimalne wysokoSci postqpiefi):

Informacje dotyczqcewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zahi specyfikacji techniczny.-,fu

w zakresie polqczefr
.. .,,

Wy-ugania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,

ktlrzy nie zlo?yli nowych

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

:

rv.2) KRYTERIA OCENy OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
1Y.2.2)

Kryteria

Kryteria

Znaczenie

1. Cena ofertowa brutto

60,00

Z. czas realizacji przedmiohr zam6wienia

20,00

).

liczba

os

obo go dz in przeznaczonych na uslugi rozwoj owe 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procOdury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.

I ustawy

Pzp Qrzetarg

nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re rnuszA spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnychbez
pr zepr ow adzeni a ne go cj acj

i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

htlps:/lbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id

=15e43051427c456c-9b4b-e55ca5l/09a5
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acje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagah zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

, , ,Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiqzanio s{anowiqce podstawg do skladania ofert, jeieli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzah:
Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Infonnacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz? odpowiadai
wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez
Zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Infonnacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznel:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wyma

g an i

a te chn

ic

zn e ur zqdzeh i n fo rm atyc zny ch

Spos6b postgpowania

:

w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Inforrnacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

https:,i'bzp.uzp.gov.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id
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czas trwania:

,.,:

Wykonawcy,kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastEpnego etapu:
Tennin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej

r:,

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawietanej umowy w sprawie
zam6wienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wym

ag ani

a doty czqc e

zab ezpie czenia naleiryte go

wykonani a umo wy :

Infonnacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na
podstawie ktt{rej dokonano wyboru rvykonawcy: Tak
Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l.

Zgodnie

z art.

L42 ust 5 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych

od towar6w i uslug;

l) wysokoSci minimalnego

w przypadku zmiany: 2. stawki podatku

wynagrodzenia zapracA albo wysoko6ci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia

l0 paLdziemika2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu zapracg;2) zasadpodlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko6ci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne; wysoko66 naleznego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie,

jeieli wskazane w pkt

1.1 -

1.3 zmiany bgd4 mialy wptyw na koszty wykonania zam6wieniaprzez Wykonawca.3. Zmiany, o ktorych

mowa w ust. 1, mogE zostal wprowadzone jedynie w przypadku, jeLeli Strony Umowy (Zamawiaj4cy
Wykonawca) zgodnie uznaj4,2e zaszly wskazane ust.

I okoliczno6ci. Zmiana wynagrodzenia

i

,.

moze

nastqpi6 jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokument6w, kt6re

Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wplywu zmiany przepis6w na wysoko66 naleznego mu
wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszone/zmniejszone o kwotg odpowiadaj4cq
wzrostowi/obni2ce udokumentowanych koszt6w, o ktorych mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany
roszt6w wykonania zam6wieniaprzez WykonawcA. 4. Zarnawiajqcy przewiduje mo2liwo56 dokonania
zmian postanowiefr niniejszej Umowy, w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w nastgpuj4cym zakresie i w przypadku zaistnienia nastgpuj4cych okolicznoSci: 4.1. ztnianlz

https:i/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=15e43O51427

c-456c-9Mb-e55ca5I/09a5
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w zakresie i formie przedmiotu zam6wienia lub terminu wykonania przedmiotu zam6wienia (w tyrn
Szczeg6lowego Hannonogramu), jeilelikoniecznoSi wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany

obowi4zuj4cychprzepis6w prawa lub zmian organizacyjnych w m. st. Warszawa, zwlaszcza w zakresie
okre6lonyrn uchwal4 rady m.st. Warszawy w zakresie oryanizacji poboru oplat oraz kontroli wnoszenia
oplat w SPPN; 4.2. zmiany w zakresie i formie przedmiotu zam6wienia lub terminu wykonania
przedmiotu zam6wienia (w tym Szczeg6lowego Harmonogramu), jeieli koniecznoS6 wprowadzenia
takich zmian jest skutkiem zmiany w zakresie organizacji poboru oplatoruz kontroli wnoszenia oplat
SPPN w m.st. Warszawie

r,r'

zprzyczyny innych niz okreSlone w pkt 4.1,4.3. zmiana terminu wykonania

przedrniotu zam6wienia (w tym Szczeg6lowego Hannonogramu) w przypadku niedostarczenia przez
Zamawiajqcego sprzgtu i uslug sieciowych w ustalonym terminie lub dostarczenie go w terminie

powoduj4cym przest6j w realizacji przedmiotu zam6wienia; 4.4. zmiany warunk6w technicznych w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznoSci, maj4cych wplyw na technologiE wykonywania
prac, zwlaszcza w przypadku zmian dokonanych w uslugach sieciowych udostgpnianych przez
Zamawiajqcego. 4.5. zmiany w zakresie wymagaf Ustawy o elektromobilnoSci i paliwach alternatywnvch

zdnia

ll

stycznia20l8roku(Dz.U.2dn.7.02.2018,po2.317),oktorychmowaw$ l7ust.5umowy,

jeieli: a) zostanq wprowadzone zmiany przedrniotowej ustawy, maj4ce wptyw na wymagania okreSlone w
SIWZ oraz niniejszej Umowie; b) zostanq wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej ustarvy.
maj4ce wplyw na wymagania okreSlone

w SIWZ oraz niniejszej Urnowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
:

IV.6.1) Spos6b udostgpniani4 informacji o charakterze poufnym (je)eli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2019-03 -22, godzina: I 0 :00,
Skr6cenie tenninu skladania wniosk6w, ze wzglEdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem):

Nie
Wskaza6 powody:

Jqzyk lub jgzyki, w jakich mogQ by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postEpowaniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id
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IV.6.3) Termin zwi4za;nia ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego tenninu skladania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez parflstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnynl

Handlu (EFTA), kt6re mialy by(, przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki sluZ4ce

,

,,.

sfinansowaniu zam6wiefi na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przezn czy6 na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacj e dodatkowe i
1. Oferta

wrazzzal1cznikami musi by6 podpisanaprzez WykonawcA. Zamawiaj4cy wymaga, aby ofertg.

podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymiwe wla6ciwym rejestrze lub

ewidencji

,

.,,!

iq

dzialalnoSci gospodarczej. Jeieligsoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa,

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6
zloilone wraz z ofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa

nalezy

r,.

zalqczy(, dokumenty potwierdzaj 4ce,2e osoba udzielajqca pelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania Wykonawcy

y

dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na

Wkazat w szczeg6lno6ci

przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru SEdowego) . 2,Zasady skladania oferty przez podmioty
wystgpujEce wsp6lnie: 2.1.Wymagane oSwiadczeniawskazane

w sekcji IIL3 (oSwiadczenie Wykonawc.;

o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e:, nie

wykluczeniunapodstawie art. 24ust.lpkt12-23 i ust.5 pkt 1,2

podlega

i

i4 ustawyPzp)powinny by(,zlolone

przezkaLdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. OSwiadczenia te maj4 potwierdzac
spelnianie warunk6w udziahr w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym
l5aidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak

podstaw

r

wykluczenia.2.2. Wykonawcy sktadaj4cy ofertg wsp6lnq zobowi1zani sq do ustanowienia pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz

do zawarciaumowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie
pelnomocnika musi zawierat w szczegolno6ci: wskazanie postgpowania o zamowienie publiczne. kt6re.ao
dotyczy, Wykonawcow ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokurnenty) zawieraj4cy ustanowienie
pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o
udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczen woli, wymienione

we

..,1

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

.

zostat zawarte w umowie o wspoldzialaniu zloLonej wraz z ofert4. Dokument (lub dokumenty)
zawierujEcy ustanowienie pelnomocnika musi zostal zlohony

https./i'bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f5e43O51427

wrazz ofert4 w fonnie oryginatu lub
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notarialnie po6wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajQcego ustanowienie
pelnomocnika

nalef zalqczy| dokumenty potwierdzaj

qce,2e, osoba udzielaj4capelnomocnictwa byla

upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co moLnawykazac

'w szczeg6lnoilci przez zal4czenie odpisu z I(rajowego Rejestru S4dowego) . 2.3. Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane bgdq wyl4c znie z pelnomocnikiem. 2.4 . Wypelniaj4c formularz oferty, j ak
r6wniez inne dokumenty, powotuj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, naleiy
wpisa6 dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych Wykonawoow. 3. Wykonawca, kt6ry powotuje sig na zasoby innych podmiot6w, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speluiania, w zakresie, w jakirn

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postEpowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu
podstawie art.24 ust.

l pkt 12-23 iust,5 pkt 1,2 i4ustawyPzp).4. Wcelu

na

.

r.

wykazaniabrakupodstawCo

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okolicznoSciach, o kt6rych rtowii w
art.24 ust.

1

pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekantje Zartawiaj4cernu oSwiadczenie (w
oryginale) o przynaleLnoSci lub braku przynaleLnoSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w

iit.

24 ust. I pkt 23 uptawy Pzp.Wraz z.e zloLeniem oSwiadczenia o przynaleilnoSci do tej samgj grupy
kapitalowej, wykonawca powinien przedstawid, pod rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenic
zam6wienia, dowody, '2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji

w

,,

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

byl zloione przez ka2dego

Wykonawcg wsp6lnie ubiegajqcego sig o zam6wienie w odniesienju

do wykonawc6w, ktorzy zlo?yli odrgbne oferty

- zal4cznik nr 4. Wykonawca jest uprawniony z\oLyc wraz

z ofertq oSwiadczenie (w oryginale) o braku przynaleinoSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, jezeli Wykonawca nie jest czlonkiem
Zadnej grupy kapitalowej. Wykonawca

jest zobowiqzany zloLyt o6wiadczenie o braku przynalelno6ci dc

grupy kapitalowej zgodnie z prawdE, po ustaleniu z naleLytq starannoS ci4, 2e nie zachodzy w jego
przypadku powi4zania tworz4ce gmpQ kapitalowq, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsurnent6w oraz z.e SwiadomoSci4, 'ze skladanie nieprawdziwych oSwiadcz.err
slu24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialno6ci karnej. W takim przypadku,

Wykonawcamoile nie sklada6 oSwiadczenia o braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, na
podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp,tj. w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj4cego informacji
bgdzie r6wnie2 w takiej syruacji

wzryal Wykonawcy

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=15e43051427

z otwarcia ofert. Zamawiaj4cy

nie

j

do uzupelnienia oSwiadczenia o braku
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przynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej . 5. Zamawiajqcy wykluczy WykonawcQ z postQpowania.

lle zajdqwobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12 - 23 oraz ust. 5 pkt

rr

l, 2 i

4 ustawy Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do z\.oilenia oSwiadcz.efr lub dokument6w

potwierdzaj qcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i IIL5 (aktualne na dzieh zloienia
oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzajq okoliczno6ci spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu orazbraku podstaw do wykluczenia) , jeheli:

.

... oSwiadcz.eri

l) Wykonawca

wskaze dostgpnoSe

lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5 w formie elektronicznej pod

okre6lonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbaz danych, w szczeg6lnoSci
rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci

podmiot6w realin$qcych zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z p62n. zm.). W takim
przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztych baz danych wskazane pruez Wykonawca
oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to

w

szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym

(tj.Dz.U.22018 r.,poa.986)

z dnia 20 sierpnia

oraz wydruk6w z Centralnej

Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z dnia 6 marca 2018
o Centralnej Ewidencji

'i.

i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej i Punkcie Infonnacji dla Przedsigbiorcl,

(Dz.U. poz.647).Wykonawca wska2e oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5,
ktore znajdujq sig w posiadaniu Zanawiajqcego, w szczeg6lno6ci oSwiadczenia lub dokumenty
przechowywarLe przez Zamawiajqcego zgodnie z afi.97 ust.

I ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, korzysta z posiadanych o6wiadczefr lub dokument6w, o ile sq one aktualne. 7. JeLeh
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4 (odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
ewidencji) - sklada dokument lub dokurnenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg l'.rb
miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlo6ci. 7.1. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wgzeSniej ni2 6

rniesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. T .2. Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokurnent dotyczy, nie wydaje sig
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio
oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument rnial dotyczyl, zloione przed notariuszem lub przed

organem

.

sEdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze

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

htips irbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id

=15e43051427c-456c-9b4b-e55ca5r/09a5

r3/t9

i2.Cg.2O1g
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pkt 7.1. stosuje sig. Zamawiajqcy uniewazni postgpowanie w przypadkach okre6lonych w art. 93 ust. I
ustawy Pzp. Zamawiaj4cy moile uniewazni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okre6lonym w art. 93
,,

.

ust. la ustawy Pzp

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f5e43051427

c-456c-9b4b-e55ca5I/09a5
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