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Ogtoszenie ff 542903-N-2019 z dnia20l9'04'30 t.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz}d Dr6g Miejskich: Przeprowadzenie badar[ parkingowychwraz z

kompleksowym opracowaniem niezbgdnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenir

Strefy Platnego Parkowania Niestrze2onego na obszarze Dzielnic Wola i Praga-P6lnoc m.st.

Warszawy.

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie o glosz enia: Zamieszczanie obowi4zkowe

O gloszenie dotyczy : Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamfwienie mog4 ubiega6 sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialalno5d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

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

marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleiqcych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22lst.2 ustawy Pzp,nie mniejszy ni230o/o, os6b zatrudnionych przezzaklady praay

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamzwiaj4cy powierryUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiaj 4cych
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Nie

Je|elitak,nalefiwymieni6 zamawiaj1cych,kt6rzywsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanie orazpodae

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

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zz^m wi^jQcymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri 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-maiI zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 2ll.

Adres strony internetowej (URL) : http :/iwww.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moLnauzyska6 dostgp do narzgdziiurz4dzefi lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2\ RODZAJ ZAMAWIAJACE GO : Administracj a samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieieli dotyczv):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiajqcymi zinnychpafrstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, cr! zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz pozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczonyrpelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyska6 pod

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
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zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokumentflw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyska6 pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznxrzgdziiurzqdzefi lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo6redni i bezplatny dostgp do tych narzgdzimoina uzyska6 pod adresem:

(uRL)
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II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Przeprowadzenie badari parkingowychwrazz

kompleksowym opracowaniem niezbgdnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia

Strefy Platnego Parkowania Niestrzezonego na obszarze Dzielnic Wola i Praga-P6lnoc m.st. Warszawy.

Numer referencyj n y : ZDMNMIDZP I 3 5/PN/3 0i 1 9

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czeSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

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

tylkojednej czgfici

Ztmawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpui4cych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zamtiwienia, na kt6re moZe zosta(. udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

I

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalves, rodzai i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

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

Przeprowadzenie badari parkingowychwrazz kompleksowym opracowaniem niezbgdnych zmianw

organizacji ruchu, napotrzeby wprowadzenia Strefy Platnego Parkowania Niestrzezonego na obszarze

Dzielnic Wola i Praga-P6lnoc m.st. Warszawy. Warto66 szacunkowa zam6wieniaprzel<racza

r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani?r6wnowarto66 kwoty 221000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kodv CPV:
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II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowitq

mal<symalna wartoS| w calym okresie obowiqzywania umow ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll.7\Czyprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.67ust. Ipkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

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

ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.I34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiajqcy przewiduje

mozliwoS6 udzielenia zam6wieh, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp.

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

ramowa lub okres, na kt6ry zostalustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoficzenia: 2019-ll-30

Ckres w miesiacach Jkres w dniach Datarozpoczgcia Datazakohczenia

2019-1 1-30

II.9) Informacj e dodatkowe:

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m.r) WARUNKI UDZTALA W POST4POWANTU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

Oke6lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre(lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spetrniaj4
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nastgpuj?ce warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 1.

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

obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja ,,przych6dnetto ze sprzedazy produkt6w,

towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi") w wysoko6ci nie

mniejszej ni2 czg(;6 1: 300 000,00 zl (slownie trzysta tysigcy zlotych); czgi;6 2: 150 000,00 zl

(slownie: sto pig6dziesi4t tysigcy z\otych);2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnof;cinviqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia,na

sumg gwarancyjn1 co najmniej : czgS1 1: 150 000,00 zl (slownie: sto pig6dziesi4t tysigcy zlotych);

czgi;6 2:75 000,00 zl (slownie: siedem pig6 tysigcy zlotych);

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno$6 techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy,kt6rzy spelniaj4

nastgpujEce warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj: 1.

Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzeduplylvem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal co najmniej po jednym zam6wieniu o

zlo2otolci i tematyce por6wnywalnej z przedmiotem zam6wienia. Zam6wienie to musi dotyczy6

badahruchu na kwotg nie mniejsz4 ni2 60.000 zl brutto oraz projektowania organizacji ruchu na

drogach publicznych miejskich na kwotg nie mniejsz4ni2200.000 zl brutto. Powy2sze zam6wienia

musz4 by| zrealizowane na obszarze miasta na prawach powiatu o liczbie ludnoSci powy2ej 300 tys.

orazmusz4obejmowa6 swoim zasiggiem drogi roZnej kategorii. 2. Wykonawca ma do dyspozycji

osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, doSwiadczeniem i wyksztalceniem

odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, w s, zgodnie zponi2szymv'rykazem: Lp.

Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) -
DoSwiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania.

l.Kierownik zespohr/Gl6wny Projektant- 1 osoba - nie dotyczy - 5lat w zakresie wykonywania

projekt6w czasowej lub stalej organizacji ruchu w tym min.2lata jako kierownik zespolu

projektowego - podstawa dysponowania (umowa o pracg) 2.Starszy Projektant - 1 osoba - nie

dotyczy - 5 lat w zakresie wykonywania projekt6w czasowej lub stalej organizacji ruchu - podstawa

dysponowania (umowa o pracg) 3.Projektant- I osoba- nie dotyczy -3latawzakresie wykonywania

projekt6w czasowej lub stalej orgatizacji ruchu - podstawa dysponowania (umowa o pracg) 4.Czlonek

zespolu - 2 osoby - nie dotyczy -2lata w zakresie wykonywania projekt6w czasowej lub stalej

organizacji ruchu -podstawa dysponowania (umowa o pracg) 5.Audytor Bezpieczeistwa Ruchu

Drogowego posiadaj4cy certyfikat Audytora BRD, wydany na podstawie art. 24ustawy z dnia2I

marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. 22018r.Po2.2068) - I osoba - nie dotyczy - 5lat-
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podstawa dysponowania

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 kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rlr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre6lone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pkt2 ustawy Pzp)

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

IrI.3) WYKAZ OSWTaDCZEN SKLADANYC H PRX,nZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI.NIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rlr.4) wyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKT,ADANYCH PRZE,Z

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 zosta\anajwyhej oceniona, do zloileniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziehzloienia o6wiadczeri lub

dokument6w, potwierdzajqcychbrak podstaw do wykluczenia d.: 1. 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 informacj i o dzialalnoSci gospodarczej, jeleli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji
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ru.s) wyKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4

w posT4powAI\IU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

m.5.1) W ZAKRESIE SPET,NTANIA WARUNKOW UDZIAI-U W POSTqPOWANIU:

|.Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyhej oceniona, do zlo2enia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlohenia oSwiadczefr lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

braku podstaw do wykluczenia tj.: 1.1.W celu potwierdzenia spelniania warunku o ktorym mowa w

sekcji III I.zpkt 1 - czgsci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

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

lub miejsce zamieszkania, a jeLelipodlega ono badanivprzezbieglego rewidenta zgodnie zptzeprsami

o rachunkowoSci, r6wniez z opiniqo czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanychdo sporz4dzania sprawozdanrafinansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych

obroty oraz aktywa i zobowi4zania- za ostatnie trzy lata obrotowe, a je|eh okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - zaten okres. Z zalqczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, ze sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrze{nia t994 r. o

rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - zpodaniemzatazem daty podpisu -

przezosobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a je|eli

jednostk4 kieruje organ wieloosobory -przezwszystkich cztonk6w tego organu. W przypadku

odmowy podpisu wymagane jest zalqczenie pisemnego uzasadnienia dolqc zonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4 zany ch do sporz4dzania spraw ozdania

finansoweg o ZarnawiajEcy, za,, inne dokumenty" lJznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zloionqw

rJrzgdzie Skarbowym . | .2. W celu potwie rdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji III 1.2

pkt2-dokument6w potwierdzajqcych,ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci

cywilnej w zakresie prowadzon ej dzialalno(;ci z-tvi1zanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na

sumg gwarancyjn1 okreSlon4 przez Zamawiaj4cego(zawierajqcych potwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w sekcji III 1.3 pkt 1 -

wykazauslug wykonanych, a w przypadku Swiadczefr okresowych lub ci4glych r6wniez

wykonywanych, w okresie ostatnich trzechlatprzeduplywem terminu skladania ofert, a jeLeli okres

prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych uslugi zostaly wykonane - zal1czniknr 2 (,,Do6wiadczenie

Wykonawcy") Do powy2szego wykazu powinny byl dol4czone dowody okreSlaj4ce, czy wymienione

w wykazie uslugi zostaNy wykonane lub s4 wykonywane nalezycie,przy czym dowodami, o kt6rych

mowa s4 referencj eb4d2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub
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uslugi byly wykonywane, aw prrpadku Swiadczehciqglych lub okresowych s4 wykonywane, a jeheli

zvzasadnionej prryczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych

dokument6w - o6wiadczenie Wykonawcy;w przypadku Swiadczef okresowych lub ci4glych nadal

wykonywanych referencjeb1dL inne dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny

by6 wydane nie wcze6niej niz 3 miesi4ce przeduplywem terminu skladania ofert. 1.4. W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6nym mowa w sekcji III I .3 pkt 2 - wykazu os6b, skierowanych

przez Wykonawc7 do realizacjr zam6wienia publicznego,wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania

zam6wienia publicznego, atakie zakresu wykonywanychprzez nie czynnoSci oraz informacj4 o

podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 3 (,,Wykaz os6b") 1.5. W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wtra6ciwego rejestru

lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq

wpisu do rejestru lub ewidencji.

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERI6W SELEKCJT:

IIr.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PF.ZEZWYKONAWC4

w Posr4PowANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA

OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

Je1eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moile zloLy6 dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiajqcego, mo2e przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

udzialu w postgpowaniu. 2.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunk6w udziatuw

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czgfici, polegad na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, nieza\ehnie od charakteru prawnegol1czqcych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.1 .Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwy2ej, powinien przedlo?yl w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiqzany zloLry| wykonawca, jakr6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialuw postgpowaniu, kt6re

wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiofi.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiqqcemu, 2erealiz;trj4c

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg|lnoSci

przedstawiaj4c zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowi4zanie, o kt6rym mowa powyZej przedstawia
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Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyhej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc

na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art' 22austawy Pzp,

bgdziedysponowal niezbEdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym nalese wykonanie

zam6wienia publiczne go orazoceny, czy stosuneklqcz4cy wykonawc a ztymi podmiotami gwarantuje

rzecTryisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 2qdadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnosci:

2.3.l.zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3'2' spos6b wykorzystania

zasob6w innego podmiotu, przezwykonawcg,PrzY wykonywaniu zam6wienia,2-3.3' zakres i okres

udziafuinnego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udziaLuw postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,zreahnrje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych

wskazane zdolnoSci dotyczq2.5. JeLelizdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,niepotwierdzaj4 spelnieniaprzezwykonawca

warunk6w udziafuw postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiaj4cy 2qda,aby wykonawca w terminie okreslonym przezzamawiajqcego: l) zastqpllten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzat sig do osobistego wykonania

odpowiedniej czgsci zam6wienia, je2eliwykaile zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq

finansow4lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w pkt 2'

ry.l) OPrS

ry. 1. I ) Tryb udzielenia zam6wienia : P tzetat g nieograniczony

IV.1.2) Zamawiai4cy L4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargo, jest zobowi4zany,przeduplywem terminu skladania ofert,

wnie66wadium nacaly okreszwi4zaniaofert4,wwysokoSci: na cz936l: 16000,0021(slownie:

szesnaScie tysigcy ztotych); na czg(;6 2: 6 000,00 zl (slownie: szeSi tysigcy ztotych);

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

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:.

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

katalog6w elektronicznych :
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Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zloilenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloheniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6wrktilrry zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta;

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana maksym alna liczb a ucze stnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig z)olenie ofert w formie

katalog6w elektronicznYch :

przewiduje sig pobrani e ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

W.l.S) Aukcj a elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negociacie z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bEdzie prowadzona:

Naleiy wskaza( elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej onz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebiegu aukcj i elektronicznej :

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

wykonawcy beda mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4piefi):

Informacje dotycz4cewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych

w zakresie pol4czeh:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania:

Czy wykonawcy, kt6ny nie zloLyli nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

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

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym hczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagah zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

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

rozwi4zania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jeheli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram po stgpowania:

P o dzial dialogu na etapy w celu o gr aniczenia liczby rozwi4zafi : Nie

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Kryteria Znaczenie

l. Cena ofertowa brutto 60,00

2.deklarucja w skladanej ofercie opracowania i prowadzenia harmonogramu zwizualizacjq 20,00

3.deklaracja w skladanej ofercie, wykonania dodatkowych (tj.ponad 5 wymaganych w OPZ)

wrzualizacji wybranychprzezZamawiaj4cego odcink6w dr6g z obszara opracowania
20,00
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz? odpowiada6

wszystkie oferty:

PodziaN negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Nie

Informacje 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 elektronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urzqdzeh informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko6ci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania;

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

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamlrrrigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie

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

Wymag ani a doty cz4c e zab ezp ie czenia naleLyte go wykonani a umowy :

Informacje dodatkowe:
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rv.5) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazat zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian

L.Zamawiajqcy przewiduje zmiany postanowiefr Umowy w stosunku do tre6ci oferty na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy dotyczqce zmiany terminu realizacji zam6wieni a, zmiany sposobu

rozliczehumowy, zmiany wysoko6ci wynagrodz enia, zmiany zakresu przedmiotu umowy, zmiany

sposobu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia nastgpuj4cych okoliczroSci: l)w razie

koniecznoSci podjgcia dzia\ah zmierzaj1cych do ograniczenia skutk6w zdarzeh losowych wywolanych

przez czynniki zewngtrzne, kt6rych nie mozna bylo przewidziel, szczeg6lnie zagra2aj1ce bezpo6rednio

zyciu lub zdrowiu ludzi; 2)w nastgpstwie wykraczajqcychpoza terminy okre5lone w k.p.a. procedur

administracyjnych oraz innych termin6w formalno-prawnych, urzgdowych maj4cych wptyw na terminy

realizacji zam6wienia; 3)ograniczenia dostgpnoSci Srodk6w budzetowychprzeznaczonych narealizacjg

zam6wienia; 4)zmian w metodyce lub zakresie sporz4dzenia Opracowania, zleconej przez

Zamawrajqcego; 5) polecenia dokonania zmiany sposobu lttb realizacji umowy przez organ nadrzEdny

nadZamawiajqcym, 6) zmian przepis6w prawa, wprowadzonych w 2ycie po dacie zawarcia umowy -
odpowiednio do tego jaki wptyw nate zmiany bEde miaty ww. przypadki.2. Warunkiem wprowadzenia

zmianzawafiej umowy jest sporzqdzenie podpisanego przez Strony Protokolu zmiany umowy

okreSlajqcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z

okolicznoSci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protok6l zmiany umowy bgdzie zal4cznlkiem do

aneksu o kt6rym mowa w $ 15 ust. I niniejszej umowy. 3. Zmiany umowy mogg by6 dokonane r6wniez w

przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I pkt.2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-05-15, godzina: l0:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacj e z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:
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JeTyklub jgzyki, w jakich mogQ by6 sporz4 dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahu w

postgpowaniu

>pl

IV.6.3) Termin nni4zaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

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

nieprryznania Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiei oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezpar{stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by(, przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czQ5ci zam6wienia: Nie

IV.6.5) przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki sluZ4ce

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

przeznaczy6 na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Oferta wraz z zalqcznikami musi by6 podpis anaptzezwykonawc a. zamawiaj4cy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoSci gospodarc zej. Jeheliosoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostai '

zloLonewrazzofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii' Do pelnomocnictwa nale?y

zaNqczy1dokumenty potwierdzaj 4ce,2e osoba udzielqqcapelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2nawykazat w szczeg6lnosci

przez zal1czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.Zasady skladania oferty ptzez podmioty

wystgpujqce wsp6lnie: 2.l.Wymagane oSwiadczeniawskazane w sekcji III.3 (oSwiadczenie Wykonawcy

o spelnianiu warunk6w udziafuw postgpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy,2e:, nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny byl zlo2one

przezkazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczeniate majq polwierdzat

spelnianie warunk6w udziafuw postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

ka1dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziatu w postgpowaniu otaz brak podstaw

wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowi4zani 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) zawierajqcy ustanowienie

pelnomocnika musi zawieratw szczeg6lno6ci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego

dotyczy,Wykonawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

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

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wspolnie o
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udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczeri woli, wymienione we

wla6ciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moZe:

zostal zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onej wraz z ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawieraj1cy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zlo2ony wraz z ofertq w formie oryginalu lub

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

pelnomocnlka naleLry za\yczyt dokumenty potwierdzaj 4ce, 2e, osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla

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

w szczeg6Inoici przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego) . 2.3. Wszelka korespondencja

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

r6wniez inne dokumenty, powotuj4c sig na Wykonawcg, w miejscu rp. nazv,n i adres Wykonawcy, nale|y

wpisa6 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 udziatu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych

podmiotach w o6wiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oSwiadczenie Wykonawcy o spetrnianiu

warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24 ust. 1 pkt l2 -23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp). 4. W celu wykazania braku podstaw uo

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w

art.24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej

informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekantje Zamawiaj4cemu o6wiadczenie (w

oryginale) o przynalelno6ci lub braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art.

24 ust. I pkt23 ustawy Pzp.Wraz z.e zlo2eniem oSwiadczenia o przynaleLnoSci do tej samej grupy

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

zam6wienia, dowody, '2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane o6wiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym

powinno by(, zlo2oneprzez kazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu

do wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli odrgbne oferty - za\qczniknr 4. Wykonawca jest uprawniony zlotyt 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, jeheli Wykonawca nie jest czlonkiem

2adnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zlo2y1 oSwiadczenie o braku przynale2noSci do

grupy kapitalowej zgodnie z prawd1, po ustaleniu z nalezyt4 starannoS ciq, 2e nie zachodzqw jego

przypadku powiqzaniatworzqce grupg kapitalowq, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e 6wiadomoSci4, 'ze skladanie nieprawdziwych o6wiadcz.efi

slu24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, .
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Wykonawc amozenie sklada6 oSwiadczenia o braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej, na

podstawie iw okolicznoSciach, o kt6rychmowaw art. 24ust.11 ustawy Pzp,tj. wterminie 3 dni oddnia

zamieszczenia na stronie internetow ej zamawiajacego informacji z ofriarcia ofert. Zamawiaj4cy nie

bqdzie r6wnie1w takiej sytuacji wzywa\Wykonawcy do uzupelnienia o6wiadczenia o braku

przynale2nosci do tej samej grapy kapitalowej .5. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawca z postgpowania' o

rle zajdqwobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12-23 oraz ust' 5 pkt 1 ,24 4

ustawy pzp.6.Wykonawca nie jest obowi4zany do zloienraoSwiadcz.efi lub dokument6w

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

oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzajqokoliczno6ci spelniania warunk6w udziatu w

postgpowan iu orazbraku podstaw do wykluczenia), je|eli: 1) Wykonawca wska2e dostqpnoS6

po6wiadczefi lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji IIL4 i III.5 w formie elektronicznej pod

okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych rbezplatnychbazdanych, w szczeg6lnosci

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

podmiot6w realinj4cychzadaniapubliczne (tj.Dz.IJ.22017 r.poz' 570 zp62n. zm')' W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane ptzez Wykonawca

oSwiadczenia lub dokumenty.Dotyczy tow szczeg6lno6ci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

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

,tggl r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (ti.Dz.lJ.22018 r.,pol.986) orazwydruk6w zcenttalnej

Ewidencji i Informacj i oDzialalnoSci Gospo darczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z dnia 6 matca 2018 r'

o Centralnej Ewidencji i Informacj i oDzialalnoSci Gospo darczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U. poz.647).Wykonawca wskaze o6wiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III'5,

kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiqqcego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowyw ane przez zamawiajqcego zgodnie z att.97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiaj1cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych o6wiadczefr lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7. JeLeli

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

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

informacji o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub

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

miejsce zamieszkania , potwierdzaj1ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny byd wystawione nie wczeSniej ni2 6

miesigcy przeduplywem terminu skladania ofert. T .2. Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio
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o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument miaN dotyczyl, zlo2one 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. Zamawiaj4cy uniewazni postgpowaniew przypadkach okre6lonych w art. 93 ust' 1 .

ustawy Pzp. Zamawiajqcy moLe uniewaznid postgpowanie r6wniez w przypadku okreSlonym w art.93

ust. la ustawy Pzp."Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert na jednqczEfil zam6wienia. W przypadku

zloaeniaprzezWykonawcg oferty na wigcej ni2 jednqczg(;6 zam6wienia, oferta Wykonawcy zostanie

odrzucona zgodnie z art. 89 ust. I ustawy Pzp.

Przeprowa dzenie b adaf p arkingowy ch wt az z kompleksowym opracowaniem

niezbgdnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Streff Plafirego

Parkowania Niestrze2onego na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przeprowadzenie

badaf parkingowychwrazz kompleksowym opracowaniem niezbgdnych zmianw otganizacji ruchu, na

potrzeby wprowadzenia Stref Platnego Parkowania Niestrzezonego na obszatze Dzielnicy Wola m.st.

Warszawy

2) Wsp6lny Slownik Zamfwieft(CPv) : 7 1320000 -7, 7 3200000 -4

3) WartoSd czgsci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

4\ Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoitczenia: 20 I 9- I 1 -3 0

5) Kryteria oceny ofert:

CzgS(
l Nazwa:

nr:

I
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6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Przeprowa dzenie b adari parkingowy ch wraz z kompleksowym opracowaniem

niezbgdnychzmianw organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Streff Platnego

Parkowania Niestrzezonego na obszarze Dzielnicy Praga-P6lnoc m.st. Warszawy

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalrres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

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

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

badaf parkingowychwrazz kompleksowym opracowaniem niezbgdnych zmianw organizacji ruchu, na

potrzeby wprowadzenia Stref Platnego Parkowania Niestrzezonego na obszarze Dzielnicy Praga-P6lnoc

m.st. Warszawy

2) Wsp 6tny Slownik Zamfwiefr(CPV) : 7 1320000 -7,

3) WartoS6 czgsci zam6wienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

4'1Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

datarczpoczgcia:

data zakofrczenia: 20 19 - T | -3 0

5) Kryteria oceny ofert:

CzgS(,
2 Nazwa:

nr:

terium 1e

1. Cena ofertowabrutto 50,00

2.deklaracja w skladanej ofercie opracowania i prowadzenia harmonogramu zwintalizacjq 20,00

3.deklaracja w skladanej ofercie, wykonania dodatkowych (tj. ponad 5 wymaganych w OPZ)

wintalizacji wybranychprzezZamawiajqcego odcink6w dr6g z obszaru opracowania
20,00

l. Cena ofertowa brutto

. deklaracja w skladanej ofercie opracowania i prowadzenia harmonogramu zwizualizacjq
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.deklaracja w skladanej ofercie, wykonania dodatkowych (tj. ponad 5 wlmaganych w OPZ)

izualizacjiwybranych pnlezZamawiajqcego odcink6w dt6gz obszaru opracowania

6) TNFORMACJE DODATKOWE:
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