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Ogloszenie nr 521783-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.

Miasto Stoleczne Warszawa -Z*zqd Dr6g Miejskich: Wykonanie opracowania pt.: 
"Audyt 

BRD przejSd

dla pieszych bez sygnalizacji Swietlnej na drogachzarz1dzanych przez ZDM pod k4tem skutecznoSci

oSwietlenia tych przejSd i zastosowanej organizacji ruchu w dzielnicach: l)Bemowo,iLoliborz- w zakresie

oceny oSwietlenia, 2)Wawer, Wlochy, Praga P6lnoc, Bemowo, iloliborz- w zakresie audytu zastosowanej

organizacji ruchu."

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszen ia; Zarnieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub Programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialalnoS6, lub dzialalnoSf ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bqd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nalery podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale?4cych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych mowa w art.22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230%o,os6b zatrudnionych przezzaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj 4cy

Nie

postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie

postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryVpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przezzamawiajqcych

Nie
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Jezelitak,nale\ wymienii zamawiai1cych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanie orazpoda6

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wrazz danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzrmawiaj4cymi z innych pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieth publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, krajowy numer

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

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

Adres strony intemetowej (URL) : http : I / w ww.zdm. waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mozna uryskai dostEp do narzgdzi i urz4dzeh lub format6w plik6W

kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (ieieli dotyczy)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiqqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postEpowania, w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowani a, cry i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkuzdego z zamawiai4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uryskad pod

adresem (URL)

Tak

http : I I w w w.zdm. waw. pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

2zl7 2019-03-06, l0;30



httpsl /bzp.uzp.gov.pU ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:...

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

Zarz4dDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarz4dzi i urz4dzerfl lub format6w plik6q kt6re nie

s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uzyskad pod adresem:

(uRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezz mawiajqcego: Wykonanie opracowania pt.: ,,Audyt BRD przej56

dla piesrych bezsygnalizacji Swietlnej na drogach zarz4dzanychprzezZDM pod k4tem skutecmoSci

o$wietlenia tych przejSi i zastosowanS organizaqi ruchu w dzielnicach: l)Bemowo, Zohborz- w zakresie

oceny oSwietlenia, 2)Wawer, Wlochy, Praga P6lnoc, Bemowo, Zolibon- w zakresie audytu zastosowanej

organizacji ruchu."

Numer referencyj ny : DPZI ll /PN/1 0/1 9
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Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moi,e zosta0 udzielone zam6wienie jednemu

wvkonawcv:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzai i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub robofy budowlane: Audyt BRD

obejmuje 1106 przejSd dla piesrych bez sygnalizacji Swietlnej w dzielnicach: Wawer, Wlochy, Praga-P6lnoc,

Bemowo, Zoliborz. Przegl4d zastosowanychrozwi1zahpowinien posluryd do sformulowaniaptzez

audytor6w wniosk6w i rekomendacji, za$ efektem wdrozenia rekomendowanych w opracowanitrozwi4zah,

powinna by6 zauwaaalna poprawa stanu bezpieczeflstwa wykazana spadkiem liczby wypadk6w i liczby os6b

poszkodowanych na tych przejSciach. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia znajduje sig w Rozdziale V

SIWZ. Warto$i szacunkowa zam6wienia przekraczar6wnowartoSi kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niZ

r6wnowartoSi kwoty 221000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 71300000-1

Dodatkowe kody CPV:

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

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowo colkowita maksymalna
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wartoit w calym olvesie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w)

ll.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

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

miesi4cach: lub dniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zzkofrczenia: 2019'11'25

Ckres w miesi4cact Jkres w dniach Datarozpoczgcit )atazakonczenit

2019-lr-2s

II.9) Informacje dodatkowe: zakofczenie: w zakresie skutecznoSci o6wietlenia: Dzielnica Bemowo:

21.10.2019 r. Dzielnica Zollborz:25.11.2019 r. w zakresie zastosowanej organizacji ruchu: Dzielnica Wawer:

17.06.2019 r. Dzielnica Wlochy: 19.08.2019 r. Dzielnica Praga P6lnoc: 16.09.2019 r. Dzielnica Bemowo:

21.10.2019 r. Dzielnica Zoliborz: 25.11.2019 t.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM' EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.l) WARUNKI UDZTALU W POST4POWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej' o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy kt6rzy,spelniaj4

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

LWykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i

strat" pozycj a ,,przych6d netto ze sprzedairy produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze

sprzedairy i zr6wnane z nimi") w wysoko5ci nie mniejszej niz 300 000,00 zl (slownie: trzysta tysigcy

zlotych). 2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalno6ci zwi4zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumq gwarancyjn4 co najmniej: 150

000,00 zl (slownie: sto pigddziesi4t tysigcy zlotych).

Informacje dodatkowe
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III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy kt6rzy,spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postQpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj.: l.

Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal (w przypadku uslug okresowych r6wniez wykonuje)

nastgpuj4ce zam6wienia: dla miasta powyZej 300 tysigcy mieszkaric6w, na drogach ukladu podstawowego

(drogi krajowe, wojew6dzkie, powiatowe): zrealizowal audyty bezpieczehstwa ruchu drogowego w co

najmniej 200 (dwustu) lokalizacjachorazzrealizowal pomiary oiwietlenia ulicznego w co najmniei200

(dwustu) lokalizacjach; w celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych uslug wykonawca musi

przedstawid wykaztych uslug wrazzpodaniem ich ilo6ci, wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorc6w oraz dokumentu potwierdzal4cego, ze uslugi te zostaly lub s4 wykonywane naleirycie.2.

Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,

doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, zgodnie z

ponizszym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymaganaliczbaos6b - Okres posiadania wymaganych

uprawnieri (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe (w latach) liczba por6wnywalnym prac w przypadku

uslug, lub okres pelnienia funkcji kierownika albo zastgpcy kierownika, inspektor nadzoru podobnych

rob6t w przypadku rob6t budowlanych, lub staZ (w latach)* l.Kierownik Zespolu 1 nie dotyczy 5 lat

2.Audytor BRD osoba posiadaj4ca wahny certyfikat Audytora Bezpieczeflstwa Ruchu Drogowego,

wydany na podstawi e art.24nustawy z dnia1l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 22018 r.

po2.2068); 6 - l - 2lata 3. Zesp6l ds. oSwietlenia ulicznego czlonkowie zespolu posiadaj4cy

dogwiadczenie w dziedzinie techniki Swietlnej - 2 zespoly 3-osobowe - nie dotyczy - 2lata 3. Wykonawca

ma do dyspozycji nastgpuj4ce narzgdzia, wyposazenie zaldadui urz4dzenia niezbgdne do wykonania

zam6wienia: 1. dalmierz laserowy -2 srt;2. cyfrowy aparal fotograficzny -2 srt;3. dyktafon - 1 srt;

4. miernik natgzenia o6wietlenia - 1 szt.;

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci prry realizacii zam6wieniawrazz

informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do5wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstarvy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

lIL2,2)Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

Tak (podstawa wykluczenia okre3lona w art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w arr.24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
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rrr.3) wyKAz oswrADczEN SKLADANYCH ppJ,EZ WYKONAWCD W CELU WST4PNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniv oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) wyKAZ oswrADczEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4

w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyhej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tsrym niZ5 dni, terminie aktualnych nadziefizlozenia o$wiadczefi lub

dokument6w, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczenia tj.: l. W celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalno5ci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru

lub ewidencji.

[I.s) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POSTqPOWANIU NA WEZWAT\rE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I pKT 1 USTAWY pzp

uI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZTAI.U W POSTIpOWANIU:

l.Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najvrryhej oceniona, do zloaenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych nadziehzlo2enia oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzil4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku

podstaw do wykluczenia tj.: Ll W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pktT.2.1.1.

SIWZ - czg5ci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie

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

zamieszkania, a jeheli podlega ono badaniu przezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami o

rachunkowo5ci, r6wniez z opini4 o czg6ci badanego sprawozdania, aw przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okre5lajqcych obroty

oraz aktywa i zobowi4zania- za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeheli okres prowadzenia dzialalno5ci jest

kr6tsry -zatenokres. Z zal4czonej czg$ci sprawozdaniafinansowego powinno wynika6, ze

sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrze!;nia 1994 r. o rachunkowo6ci, tj. ze
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sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu - przez osobE, kt6rej

powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jezelijednostk4 kieruje organ

wieloosobowy - przez wszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest

zal4czenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego. W przypadku

Wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego Zamawiapcy,za,,inne

dokumenty" uzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT zto2onqw UrzEdzie Skarbowym. 1.2. W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pktT.2.1.2. SIWZ - dokument6w potwierdzaj4cych,

ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci

zwi4zanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okreSlon4 przez

Zamawiajqcego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). L3. W celu potwierdzenia

spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt7.2.2.1 SIWZ - wykazu uslug wykonanych, a w przypadku

Swiadczeri okresowych lub ci4glych r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich Irzech lat przed

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

wrazzpodaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych uslugi zostaly

wykonane - zal4czniknr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powyzszego wykazu powinny by6

dol4czone dowody okre5laj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane

naleirycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa s4 referencje b4dL inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz kt6rego uslugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczef ci4glych lub okresowych

s4 wykonyw ane, a je2eli z uzasadnionej prryczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uryskad tych dokument6w - o5wiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczeh okresowych lub

ci4glych nadal wykonywanych referencje b4dZ inne dokumenty potwierdzaj4ce ich nalezyte

wykonywanie powinny byi wydane nie wczeSniej niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert.

1.4. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7 .2.2.2 SIWZ - wykaz os6b,

skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, kt6re bgd4 uczestnicry( w

wykonywaniu zam6wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri,

do5wiadczenia i wyksztalcenia niezbqdnych dla wykonania zam6wienia (wazny certyfikat Audytora

Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego) , a Iakhe zakresu wykonywanych przez nie czynnoS ci wraz z

informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zal4czniknr 3 (,,WYKAZ OSOB"). 1.5. W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt7.2.2.3 SIWZ - wykaz narzEdzi, wyposazenia

zakladuiurzqdzentechnicznych dostgpnych Wykonawcy uslugiw celu realizacji zam6wienia, w zakresie

niezbgdnym do wykazania spelnienia warunku dotycz4cego dysponowania odpowiednim potencjalem

technicznym wraz z informacj4 o podstawie dysponowania tymi zasobami - zal1cznik nr 4.

rrr.s.2) w ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

rrr.6) wyKAz oswrADczEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - III.6)

l.Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zloiry| dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznqwymaganych przezZamawiaj4cego, moze przedstawii inny dokument,

kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiaj4cego warunk6w udziatu

w postgpowaniu. 2.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w

postQpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czg5ci,

polegai na zdolno5ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiot6w, niezaleZnie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych. 2.1.

Zamawiaj4cy Z4daod wykonawcy, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6w na

zasadach okrejlonych w arl,22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpisu z

wlafciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno5ci gospodarczej, jeZeli odrqbne

przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencj i.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub

sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni(Zamawiaj4cemu, 2erealizui4c zam6wienie, bgdzie

dysponowal niezbgdnymi zasobamitych podmiot6w, w szczeg6lno$ci przedstawiaj4c zobowiqzanietych

podmiot6w do oddania mu do dyspozycj i niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia' 2.3 .

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

okreSlonych w art.22a ustawy Pzp,bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu

umo2liwiaj4cym nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oaeny, czy stosunek l4cz4cy

wykonawcg ztymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiai1cy 24da

dokument6w okre6laj4cych w szczeg6lno6ci: 2.3.1. zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego

podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorrystania zasob6w innego podmiotu, przez WykonawcQ, prry wykonywaniu

zam6wienia,2.3.3. zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy

podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w

postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do5wiadczenia, zrealizule roboty

budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz1.2.5. Jeheli 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 zachodz4 wobec tych

podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawial4cy 24da, aby wykonawca w terminie okre5lonym przez

zamawiaj4cego: l) zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zal sig do

osobistego wykonania odpowiedniej czqsci zam6wienia, jezeli wykahe zdolnoSci techniczne lub

zawodowe lub sytuacjg finansow4 lub ekonomiczn1, o kt6rych mowa w pkt 2.3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPIS

ry. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia : Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Zamawiajrycy L1da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca prrystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4zany,przed uplywem terminu skladania ofert,

wnieS6 wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysoko5ci 14 000,00 zl (slownie: cztemaScie tysigcy

zlotych).

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie za,liczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielaniazaliczek:

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

katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zloaenie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dolqczenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlo1enieoferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

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

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, partnerstwo innowacyine)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w :

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:
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Przewidziana maksymal na liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz1ce dynamicznego

systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zl.olonych katalog6w elektronicmych informacji potrzebnych do sporz4dzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszenien) Nie

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

Naleiy wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, rvynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznel oraz jaki

bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e dotycz4ce przebi e gu aukcj i elektroni cznej :

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

wykonawcy bgd4 mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorrystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych w

zakresie polqczeh:

Wymagania dotycz1ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Cry wykonawcy, kt6rzy nie zloLyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicmej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria 7uttqwLwLtt\

1) cena ofertowa brutto 50,00

t-) liczb a audytor6w B RD b i or4c y ch udziat w real i zacj i zam6wi eni z +0,00

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

Tak

IV.3) Negocj acje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

M.f) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

Przswidziane jest zastrzeZenie 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 ogtaniczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

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

rozvti4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeZeli zanawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby romi4zah:
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Nalezy podai 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 podlegaj4cych negocjacj om poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

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

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym wymagania

technicme urz1dzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre5lenie minimalnych wysokoSci post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicmej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zamawiaj4cy przewiduj e zmiany postanowiefi Umowy w stosunku do treSci oferty na podstawie kt6rej

dokonano wyboru Wykonawcy dotycz4ce zmiany terminu realizacji zam6wienia, zmiany sposobu rozliczeh

umowy, zmiany wysokoSci wynagrodzenia, zmiany zakresu przedmiotu umowy, zmtany sposobu realizacji

przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia nastgpuj4cych okolicznoSci: l) w razie koniecznoSci podjgcia

dzialahzmierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzeh losowych wywolanych przezczynniki zewngtrzne,

kt6rych nie mozna bylo przewidzie6, szczeg6lnie zagraZaj4ce bezpo5rednio zyciu lub zdrowiu ludzi;2) w

nastgpstwie wykraczaj4cychpozaterminy okreSlone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych

termin6w formalno-prawnych, urzgdowych maj4cych wplyw na terminy realizacji zam6wienia; 3)

ograniczenia dostgpnoSci Srodk6w budzetowychprzeznaczonych na realizacig zam6wienia;4) zmian

przepis6w prawa, wprowadzonych w irycie po dacie zawarcia umowy - odpowiednio do tego jaki wplyw na

te zmiany bgd4 mialy ww. przypadki; 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporz4dzenie

podpisanego przezStrony Protokolu konieczno3ci okre5laj4cego przycryny zmiany oraz potwierdzai4cego

wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Protok6l konieczno5ci bgdzie zal4cznikiem do aneksu o kt6rym mowa w $13 ust.l niniejszej umowy. 3.

Zmiany umowy mog4 by6 dokonane r6wnieZ w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144

ust.l pkt.2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki slu2qce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-03-20, godzina: 10:00,

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

nieo graniczo ny, przetar g o graniczony, negocj acj e z o gloszeniem) :

Wskazai powody:

Jqzyklub jEzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
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IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re miaty by(, przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czg5ci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki sluZ4ce

sfinansowaniu zam6wierfi na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przeznaczy( na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia, nie zostaly mt prryzn ne Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe :

l.Oferta wraz z zalqcznikami musi by6 podpisana przez Wykonawcg . Zamawiaj4cy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie zzasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno5ci

gospodarczej . Jeaeli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowai uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostal

zloLone wraz z ofert4 w oryginale lub notarialnie po3wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naIeLry zalqczy(,

dokumenty potwierdzaj4ce, ze osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co moZna wykazac w szczeg6lnofici przez zal4czenie

odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego. 2.Zasady skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie:

2.1. Wymagane oSwiadczeniawskazane w pkt III. 3 (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz o5wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24

ust. 1 pkt 12 -23 i ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny byd zlohone przez kazdego Wykonawcg wsp6lnie

ubiegaj4cego sig o zam6wienie. OSwiadczeniate majq potwierdzad spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kaldy z wykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.2. Wykonawcy skladaj4cy

ofertg wsp6ln4zobowi4zani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia.

Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera( w szczeg6lno$ci:

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 wsrystkich

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( zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlo?onej wraz z ofert4.

Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zostad zloZony wrazz ofert4 w

formie oryginalu lub notarialnie po5wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajqcego

ustanowienie pelnomocnikanaleiry zalyczy6 dokumenty potwierdzaj4ce, ze osoba udzielaj4ca

pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa

2.3. Wszelka korespondencja orazrozliczenia dokonywane bgd4 wyl4cznie z pelnomocnikiem. 2.4.
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Wypelniaj4c formularz oferty, jak r6wnieZ inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np.

nazwa i adres Wykonawcy, nalely wpisai dane dotycz4ce 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 postgpowaniu, zamieszcza

informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt IIL3 (o6wiadczenie Wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu

na podstawie arL.24 ust. 1 pkt 12-23 i ust.5 pktl,2 i 4 ustawy Pzp).4. Wykonawcawterminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje

Zamawiaj1cemu oSwiadczenie (w oryginale) o prrynalehnoSci lub braku przynalezno6ci do tej samej grupy

kapitalowej o kt6rej mowa w art.24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wruzze zlo2eniem oSwiadczenia o

przynaleZno5ci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem wykluczenia

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

zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa

w zdaniu pierwsrym powinno by6 zlohone przezkaldego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego siE o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rzy ztozyli odrgbne oferty. Wykonawca jest uprawniony

zloZytwrazzofert4 o5wiadczenie (w oryginale) o braku prrynaleZno5ci do grupy kapitalowej, w rozumieniu

ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, jezeli Wykonawca nie jest czlonkiem

Zadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowi4zany zloiry( oSwiadczenie o braku przynaleznoSci do

grupy kapitalowej zgodniezprawd4, po ustaleniu znaleiryt4 starannoSci4,2eniezachodz1w jego przypadku

powi4zania tworz4ce grupg kapitalowq, w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsument6w oraz ze SwiadomoSciq,2e skladanie nieprawdziwych o5wiadczeh sluZ4cych

uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialno5ci karnej. W takim przypadku, Wykonawca

moze nie sklada6 oSwiadczenia o braku przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art.24 ust. ll ustawy Pzp,tj. w terminie 3 dni od dniazamieszczeniana

stronie internetowej Zamawiqqcego informacji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie bgdzie r6wnieZ w takiej

sytuacji wrywal Wykonawcy do uzupelnienia ofwiadczenia o braku przynaleimoSci do tej samej grupy

kapitalowej. 5. Zamawiaj4cy wyklucry Wykonawcg z postQpowania, o ile zajd4 wobec tego Wykonawcy

okoliczno5ciwskazane w art.24 ust. I pkt 12-23 orazust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp.6. Wykonawcanie jest

obowi4zany do zloZenia oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzapcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt

III.4 i III. 5 (Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zloZenia o5wiadczeri lub dokument6w,

kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia), jezeli: 1) Wykonawca wskaze dostEpno6d oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt

9. L SIWZ w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i

bezplatnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005
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r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w realizuj4cychzadania publiczne (Dz. U. z20l7r. poz. 570). W

takim przypadku Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie ztych baz danych wskazane przez Wykonawcg

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

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

Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz.U. z20l8r. poz.647 zp6in. zm.) oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarcz€1 zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialalnoSci

gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U . z 2017 r., poz. 2168). 2) Wykonawca wskaZe oSwiadczenia lub

dokumenty, o kt6rych mowa w IIL4 i III 5, kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiaj4cego, w szczeg6lnoSci

o5wiadczenia lub dokumenty przechowywane przezZamawiaj4cego zgodnie z art.97 ust. I ustawy Pzp. W

takim prrypadkuZamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych o5wiadczef lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzecrypospolitej Polskiej, zamiast

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

informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) -

sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacjiani nie ogloszono upadlo$ci.7.1.

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny byi wystawione nie wcze5niej niz 6 miesigcy przed

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

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotycry, nie wydaje sig dokument6w, o

kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj1cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy,

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

dokument mial dotycry6, zloirone przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiaj4cy

uniewazni postgpowanie w prrypadkach okreSlonych w art.93 ust. I ustawy Pzp. Zamawiaj4cy moae

uniewaZnii postgpowanie r6wniez w przypadku w przypadku okreSlonym w art 93 ust. la ustawy Pzp. 9.. Do

oferty naleZy zal4czy( aktualne nadzieh skladania ofert oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w

udzialu w postQpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24

ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pktl,2 i 4 ustawy Pzp-zal4czniknr 1.9.1 Wykonawcazalqczy do oferty

formularz cenowy.

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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