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Ogloszenie nr 533418-N-2019 z dnia2019-04-05 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d.Dr6g Miejskich: 1. DoSwietlenie przejsc dla piesrych na terenie

dzielnic: Mokot6w, Ursyn6w, Wochy -Czgfi(,1 2. Do5wietlenie przejS6 dta pieszych na terenie

dzielnic: Bialolgka, Bielany, Praga Poludnie, Targ6wek,Loliborz- CzgS(.2 3. Do5wietlenie przej66 dla

piesrych na terenie dzielnic: Rembert6w, Wawer, Wesola, Wilan6w- Czg56 3 4. DoSwieflenie przejsc

dla pieszych na terenie dzielnic: Bemowo, Ochota, Sr6dmiefcie, Ursus, Wola - CzgS(, 4

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Robory budowlane

Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotycry : Zam6wienia publicznego

zamilwienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowan ego zesrodk6w unii Europejskiej
Nie

NaZwa projektu lub programu

o zam6wienie mogq ubiegad sig rvyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalno56' Iub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 reatizowaly
zam6wienie' obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalnyprocentowy wskaznik zatrudnienia os6b naleaEcychdo jednej lub wigcej kategorii,
o kt6rych mowa w art' 22 ust' 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%o,os6b zatrudnionych przez zaklady pracy
chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgp owanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiai 4cy powierryupowierryri
przeprowadzenie postgpowania

Nie

rnformacje na temat podmiotu kt6remu ztmawiaipcy powierryupowierryli prowadzenie
postgpowania:

https://bzp'uzp 'gov.pltzP4ooPodgladopubtikowanego.aspx?id=sc7a7360-a6da.4779-89b0-93acbds9bb@l
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Je2elitak, naleiry wymieni6 zamawiajEcych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6

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

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiai4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W prz5ryadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wief publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - ZanqdDr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. chmielna 120 , 00-801 warszawa, woj. mazowieckie, paristwo

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

Adres strony internetowej (JRL) : http ://www'zdm'waw'pl

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod kt6rym mohnauzyska6 dostqp do natzqdziiwz4dzehlub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2)RODZAJZAMAWIAJACEGO:Administracjasamorz4dowa

r.3) WSP6LNE IIDZIELAI\IE ZAM6WIENIA Qeteli dotyczv)z

podzia\,obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania'

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowa dzaniapostgpowania z zamawiaj4cymi z innych pafstw

czlonkowskich unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowani d, c4i w jakim zakresie zaprzeprowadzeniepostqpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcY,c4zam6wieniebgdzieudzielaneprzezkaZdegozzamawiaj4cychindywidualnie,czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalychzamawiaj4cych):

I.4) KOMIINTKACJA:

Nieogranic zonyrpelny i bezposredni dostgp do dokument6w z postgpowania mo'na uryska6 pod

adresem (URL)

Tak

http : //www. zdm.waw'Pl
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Adres strony internetowej, na kt6rej z^mieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http://www.zdm.wawpl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uryska6 pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

Tak

Inny spos6b:

Adres:

zanqdDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-g0l warszawa,Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystaniaznarzgdziiurzqilzerfi tub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,petrny, be4po6redniibezplatny dostgp do tych narzgdzimontauzyska6 pod adresem:

(rRL)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c7a7360-a6da4779-89b0-93acbd59bb64
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II.1) Nazwa nadana zam6wieniaprzez zama\iliaj4cego: 1. DoSwietlenie przej66 dla pieszych na terenie

dzielnic: Mokot6w, Ursyn6w, Wochy - Czg36 I 2. DoSwietlenie przejilf dla pieszych na terenie dzielnic:

Bialolgka, Bielany, Praga Poludnie, Targ6wek, Zolibon - Czg36 2 3. DoSwietlenie przejill dla pieszych na

terenie dzielnic: Rembert6w, Wawer, Wesola, Wilan6w - Czg36 3 4. DoSwietlenie pnejfi(: dla pieszych na

terenie dzielnic: Bemowo, Ochota, Sr6dmieScie, IJrsus, Wola - Czg36 4

Numer referencyj ny : DPZI 27 IPN 123 I 19

Przedwszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina sklada6 w odniesieniu do:

wszystkich czQilci

Ztmawiai4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

4

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wietkoit, zalcres, rodzaj i itoit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olve,lenie zapotrzebowania i wymagari ) rw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5leni ezapottzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty budowlane: 1'

DoSwietlenie przejS6 dla pieszych na terenie dzielnic: Mokot6w, Ursyn6w, Wochy - Cz93t | 2'

Doswietlen ie przejs|dla pieszych na terenie dzielnic: Bialolgka, Bielany, PragaPofudnie, Targ6wek,

zoliborz- czg362 3. DoSwietlenie przejil'dla pieszych na terenie dzielnic: Rembert6w, wawer, wesola,

Wilan6w - Czg363 4. DoSwietlenie przejill dla pieszych na terenie dzielnic: Bemowo, Ochota,

Sr6dmie6cie,IJrsus, wola- czgs64 wartos6 szacunkowa zam6wieniaprzekracza r6wnowartos6 kwoty

30 000 EURO a jest mniej szani2r6wnowartos6 kwoty 5 548 000 EURO

4126
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II.5) Gl6wny kod CPV: 45316110-9

CPV:

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartofci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadlat um6w ramowych lub dynamicznego systemu zalatpdw - szacunkowa calkowita

malrsymalna wartoi| w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll'7)czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.67ust.rpkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustarvy pzp: Nie

okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakichzostanEudzielone zam6wienia. o
kt6rych mowa w art. 67 ust. l pkt 6 lub w art. l34ust. 6 pkt 3 ustawy p4p:

rr'8) okres' w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostalazawartaumowa
ramowa lub okres, na kt6ry zostar ustanowiony dynamiczny system zakup6w:
miesi4cach: 5 lub llniachz

lub

data rozpoczgcia: lub zakoficzeniaz

Okres w miesi4cach Okres w dniach Dataroryoczgcia Datazakohczenia

5

II.9) Informacje dodatkowe:

ru.l) WARUNKT VDZTdiLA W posT4powANru

Dodatkowe kody

@t
F;"rr;l
Fttrt*"1

https://bzp'uzp 'gov'pltzP4ooPodgladopublikowanego.aspx ?id=5c7a7360-a6da-4779-89b0-93acbd59bbM
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ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.I .2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy,kt6rry spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udziafu w postgpowaniu dotyczEce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 1.

Wykonawca uzyskal Sredni przych6dza ostatnie 3lata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i

strat" pozycja,Brzych6d netto ze sprzedairy produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6dnetto ze

sprzedazy i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie mniejszej nil'. czg(;61: 600 000,00 zl (slownie:

sze66set tysigcy zlotych);czg36 2:400 000,00 zl (slownie : czterysta tysigcy zlotych). Czg36 3 : 600

000,00 zl (slownie: sze66set tysigcy zlotych), Czg36 4: 600 000,00 zl (slownie: szeS6set tysigcy

z\otych);2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnoSc i mi4zanej z przedmiotem niniejs zego zam6wienia, na sum9 gwarancyjn4 co

najmniej:cz9S6 l: 300 000,00 zl (slownie ; trzystatysigcy z\otych);c2936 2:200 000,00 zl (slownie:

dwiescie tysigcy z\otych);czgS6 3: 300 000,00 zl (slownie: trzystatysigcy z\otych);c2966 4: 300 000'00

zl (slownie'. ttrystatysigcy zlotych);

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mogE ubiega6 sig wykonawcy' ktltry spelniai4

nastgpuj?cewarunkiudzia\llwpostgpowaniudotycz4cezdolnoScitechnicznejlubzawodowejtj:

l.Wykonawcaniewcze6niejni2wokresieostatnich5|atprzeduptywemterminuskladaniaofert,a

je2eliokres prow adzeniadzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal: zam6wienia polegaj4ce

na remoncie lub budowie / przebudowie oswietlenia ulicznego lub zewngtrznego: Dla cz96ci 1:

minimum 3 zam6wie nia o \Ecznej wartosci I 500 000 zl brutto, w tym jedno zam6wienie na lovotg co

najmniej 750 000 zl brutto; Dla czgSci 2: minimum 3 zam6wieniao\qcznej warto.ci 1 500 000 zl

brutto;wtymjednozam6wienianakwotgconajmniejT50000zlbrutto.Dlaczgsci3:minimum3

zam6wieniao|qcnrcjwartoScil500000AbruIto,wtymjednozam6wienienakwotgconajmniej

750 000 zl brutto; Dla czg.ci 4: minimum 3 zam6wieni a o\qcmej wartoSci l 500 000 zl brutto; w tym

jedno zam6wienia na kwotg co najmniej 750 000 zl brutto. przezoswietlenie uliczne lub zewngtrzne

Zamawiajqcy rozumie oswietlenie dr6g, ciqg6w pieszych, pieszo-rowerowych, dr6g rowerowych,

parkingow zewngfrznych lub plac6w realizowany chprzy u2yciu utzqdzefii element6w

oSwietleniowych.Uwaga:WprzypadkuzNo2eniaofertyna:Jedn4cz936-min.3zam6wienia

polegaj4ce na remoncie lub budowie / przebudowie oswietlenia ulicznego lub zewngtranego o lqcmei

https://bzp.uzp.gov.p|/ZP400Pod9|adopubIikowanego.aspx?id=5c7a7350-a6da4779-89b0-93acbd59bb64
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wartoSci 1 500 000 zlbrutto, w tym jedno na 750 000,00 zl brutto, Dwie czgSci - min. 3 zam6wienia

polegaj4ce na remoncie lub budowie / przebudowie oSwietlenia ulicznego lub zewngtrznego ol1cnrej

wartoSci 2 000 000,00 zl brutto, w tym jedno na I 000 000,00 z\brutlo, trzy czgfici - min. 3

zam6wienia polegajQce na remoncie lub budowie I przebudowie oSwietlenia ulicznego lub

zewngtrnrcgo o\qcznej wartoSci 2 500 000,00 z\brutlo, w tym jedno na I 250 000,00 zlbrutto,Cztery

czgSci - min. 4 zam6wienia polegajQce na remoncie lub budowie / przebudowie oSwietlenia uliczrego

lub zewngtrznego o l1cznej wartoSci 3 000 000,00 zlbrutto, w tym jedno na 1 500 000,00 zl brutto

2.Wykonawcama do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,

doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanqim powierzone, w

szczeg6lnoSci okreSlonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U. z

2018 r.,poz. 1202 zp62n. ztn.), zgodnie z poni2szymwykazem: Lp. Stanowisko - Wymaganaliczba

os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - Do6wiadczenie zawodowe (liczbalat

ptacy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. czE36 1,2,3,4 Lp. Stanowisko - Wymagana

liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - Do6wiadczenie zawodowe (liczba

latptacy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. L Kierownik budowy*l) - I osoba - 3lata
-3lata-podstawadysponowania.2.Brygadzista*2)-2osoby-lrok-1rok-podstawa

dysponowania(umowaopraca).3.Monterelektryk*3)-6os6b-lrok-lrok-podstawa

dysponowania (umowa o praca). *l) Kierownik budowy powinien posiada6 uprawnienia budowlane
bez ograniczefi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzildzeh elektrycznych i elektroenergetycznych. *20 Brygadzista powinien posiada6: l)
swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajqce do zajmowania sig eksplo atacjqna stanowisku dozoru: a)
urzqdzeh, instalacji i sieci elektroenergetycznycho napigciu niewy2srymniz lkv lub o napigciu
znamionowym powy2ej lkv; b) sieci elektry czrego oSwietlenia ulicznego. 2) gwiadectwo

kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksplo atacjqna stanowisku eksploatacji: a) urz4dzefi,
instalacji i sieci elektroenergetycznycho napigciu nie wy2szym ni2 lkv lub o napigciu znamronowym
powyaej lkv; b) sieci elektry czrrcgo oswietlenia ulicznego. *3) Monter elektryk powinien posiada6
swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksplo atacjqna stanowisku eksploatacji:
a)wz4dzeft, instalacji i sieci elekhoenergetycnrycho napigciu nie wyzszym ni2 lkv lub o napigciu
znamionow5rm powy2ej lkv; b) sieci elektryc znegooswietlenia ulicznego. Kierownik budowy
powinien posiadad odpowiednie uprawnienia budowl ane, awigc uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r' Prawo budowlane (ti' Dz.lJ . z 2018 r., poz. 1202, z p6h. zm.) oraz roryorz4dzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia l l wrzesnia 20l4r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.rJ' 22014 poz.l278) lub odpowi adaj1ceim inne wufueuprawnienia budowlane

https://bzp'uzp.gov.pltzP4ooPodgtadopublikowanego.aspx?id=5c7a7360-a6da-4779-89b0-93acbd59bb64
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wydane na mocy wczeSniej obowi4zujEcych przepis6w oraz posiada6 aktualne zalwiadczenie o wpisie

na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorzqdu zawodowego (zgodnie z ustawQ z dnia l5 grudnia 2000 r.

o samorz4dach zawodowych architekt6w, in4mier6w budownictwaorazurbanist6w (tj. Dz. Il.22016

r.poz.1725 zp62n. zm.). Osob4 (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyzej moilebyl

r6wniez, zgodnie z art. I2austawy Prawo budowlane, osoba, kt6rej odpowiednie kwalifikacje zostaly

uznane nazasadach okreSlonych w przepisach odrgbnych, w szczeg6lnoSci w przepisach ustawy z dnia

22 grudnia2Ol5 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach

czlonkowskich Unii Europejskiej @2.U. 22018 r.,poa.2272). Uwaga: W przypadku zlo2enia oferty

nawigcej ni2jednq zczgficipostgpowanianaleiry odrgbnie wskazat kandydat6w dorealizacjikaLdejz

czgSci (ztymhew przrypadku skladania oferty na wigcej ni2 jedn4 czgfil, WykonawcamoLe wskaza6

tg sam4 osobg na stanowisko kierownika budowy, natomiast na stanowiskach: brygadzista i monter

elektryk musz4 by6 to r62ne osoby) 3. Wykonawca ma do dyspozycji nastgpuj 4ce narzgdzia,

wyposaZenie zakJaduluburzqdzenia techniczne (dlakaidej czg(;ci zam6wienia): Dla Czgf;ci I,2,3,4:

Lp. - Narzgdzia, wlposa2enie zakJaduitrzqdzenia - iloS6 - podstawa dysponowania: l.

Samochodowy podnoSnik koszowy - I szt. - podstawa dysponowania.2. Samoch6d dostawczy - I

szt. - podstawa dysponowania. 3.Zrxaw- | szt. -podstawa dysponowania, 4. Koparka-2szt-

podstawa dysponowania Uwaga: W przypadku z\oilenia oferty na wigcej ni2 jednq z czgi,ci

postgpowanianalezy odrgbnie wskaza6 narzgdzialub urz4dzenia techniczne do realizacjikaLdej z

czgSci.

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

tdziahtw postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci ptzy realizacji zam6wienia

wrazzinformacj4 o kwalifikacjachzawodowych lub doswiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rII.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1)PodstawywykluczeniaokreSlonewart.24ust.lustawyPzp

|||.2.2)Zamavirlj4cyprzewidujewykluczeniewykonawcynapodstawieart.24ust.5ustawyPzp

TakZamawiajqcy przewrduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslonaw art' 24 ust' 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak(podstawawykluczeniaokreslonawart.24ust.5p|<t2ustawyPzp)

Tak(podstawawykluczeniaokreSlonawart'24ust.5pkt4ustawyPzp)
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rrr.3) wyKAZ oswranczEill SKLADANYC H PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENI A, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKT IJDZTAT.A W POST4POWANTU ORAZ SPELNTA KRYTERTA SELEKCJT

O5wiadczenie o niepodleganiu rvykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) wyKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADAI\YCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWAT\rU NA WEZWAT{rE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zosta\anajwyhej oceniona, do zloileniaw

rx}zrna'czonvm, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlo2eniaoSwiadczeri lub

dokument6w, potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. 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 dzialalnoSci gospodarczej, jeheliodrgbne przepisy wymagaj4 wpisu
do rejestru lub ewidencji.

m't wYKAz oSwr.q.nczElt LUB DoKUMENTow sKr,ADANycH pRzEZwyKoNAwcq
W POST4POWAI\IU NA WEZWAIIIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCT, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

IIr'5'1) w ZAKRESTE SPELNIANTA WARUNK6w IDZIALU w posr4powANrU:
I'Zamawiajqcy wemie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwy1ejoceniona, do zNo1eniaw

wznaczonvm, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefr zlo2eniaoSwiadczeri lub
dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznosci spelniania warunk6w udziafu w postgpowan iu oraz
braku podstaw do wykluczenia tj.: l.l. w celu potwie rdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w
pktT '2'l't ' slwz - czgilci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy
sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zanieszkania, a je2elipodlega ono badanivprzezbieglego rewidenta zgodnie zprzepisami
o rachunkowosci, r6wnie2 z opini4 o czgsci badanego sprawozdania, awprzypadku wykonawc6w
niezobowiEzanych do sporz4dzania sprawozdaniafinansowego, innych dokument6w okreslaj4cych
obroty oruz aktwa i zobowiQzania - za ostatnie frzy lataobrotowe, a jekeliokres prowadzenia
dzialalnosci jest kr6tszy - zatenokres. z zalqczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno
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wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrze!;nia 1994 r. o

rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - zpodaniemzarazem daty podpisu -
przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a je2eli

jednostk4 kieruje organ wieloosobov,ry -przezwszystkich czlonk6w tego organu. W pr4padku

odmowy podpisu wymagane jestzalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finans owe go. W przyp adku Wykonawc 6w ni ezobowi4 zany ch do sp or zydzania spraw o zdania

finansowego ZamawiajEcy, za,, inne dokumenty" uznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2onqw

UrzEdzie Skarbowym. 1.2. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7 .2.1.2.

SIWZ - dokument6w potwierdzajqcych,2e Wykonawca jest uberyieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoScizu,iqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na

sumg gwarancyjn4 okre6lon4 przezZamawiajqcego (zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w pld 7 .2.2.1. SIWZ: -

wykantrob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5latprzed uplywem

terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzia\alnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych roboty zostaly

wykonane, zzalqczeniem dowod6w okreslaj4cychczy te roboty budowlane zostaNy wykonane

naleLycie,w szczeg6lno$ci informacji o tymczy roboty zostaty wykonane zgodnie zptzepisamiprawa

budowlanego i prawidlowo ukoriczone,pruy crqdowodami, o kt6rych mowa' sq referencjebqd?

inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, narzeczkt6rego roboty budowlane byty wykonywane' a

jeLeliz uzasadnio nej przycryny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokument6w - inne dokumenty -za\qcmknr 2 (,,DoSwiadczenie wykonawcy") l'4' w celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.2. SIWZ - wykazu os6b' skierowanych

przezwykonawca do realizacji zam6wienia public zlrego, wlaz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiad czeniai wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania

zam6wienia publiczne go, atak2ezakresu wykonywany chprzeznie czynnoilci oraz informacj4 o

podstawie do dysponowania tymi osobami - - zaNqcmrk nr 3al3b l3cl3d-odpowiednio do czqsci

zam6wieni a,nakt6t{e skladana jest oferta. (,,wykaz os6b")' 1'5'W celu potwierdzenia spelniania

warunkuokt6rymmowawpkt 7.z.z.3.siwz-wykannarugdzi,wyposa2eniazakradtrubwz*dzeh

technicznych dostgpnych wykonawcy w celu wykonania zam6wienia publicznego wrzLz z informacj4 o

podstawie do dysponowania tymi zasob ami - za\Ecznik nr 4a/4bl4cl4d- odpowiednio do cz96ci

zam6wieni a,nakt6r{e skladana jest oferta. (,,wykaz narugdzi,wyposa2eniazak\adulubwzqdzeh

technicznYch").

rrr.5.2) W ZAKRESTE KRYTERToW SELEKCJT:
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rrr.6) wyKAZ oswr^LnczEN LUB DOKUMENT6W SKLADA|IYCH PRZEZWYKONAWC4

w posr4powANlu NA wEZwAl\IE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA

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

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

Je2eli z uzasadnionejprzycryny wykonawca nie mo2e ztoiry| dokument6w dotyczEcych sytuacji

finansowej lub ekonomicmej wymaganychprzezZamawiajqcego, mo2e przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

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

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do konkretrego zam6wienia,lub jego

czg(ci, polega6 na zdolnoSciach technicznychlub zawodolvych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawnego lqczqcychgo z nim stosunk6w

prawnych. 2.1 .Wykonawca, kt6ry poleganazasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwy2ej, powinien przedloiryl w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiqzany zloLrylwykonawc a, jakr6wnie2

te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udziatuw postgpowaniu, kt6re
wykonawcawykaz'tje z powolaniem sig na zasoby tego podmiofi.2.2.Wykonawca, kt6ry polega na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 zamawiajEcemu, Le realizttjEc
zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci
przedstawiajqc zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w napotrzeby realizacjizam6wieni a. ZobowiEzanie,o kt6rym mowa powy2ej przedstawia
wykonawca' kl6rego oferta zostanie oceniona naiwyLej.2.3.w celu oceny, czy wykonawca polegaj*c
na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art. 22austawy pzp,
bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym naleirytewykonanie
zam6wienia publiczne go oraz oceny, czy stosuneklqczEcywykonawc a ztymipodmiotami gwaranfuje
rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiaiqcy 2qdadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnosci:
2'3'l' zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2.spos6b wykorzystania
zasob6w innego podmiotu, przezwykonawc Q,prywykonywaniu zam6wie nia,2.3.3.zakres i okres
udziatu innego podmiotu ptzy wykonywaniu zam6wieni a,2.3.4.c2y podmiot, na zdolnosciach Lrt6rego
wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialuw postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,
kwalifftacji zawodowych lub doswiadczenia, nealizrtje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych
wskazane zdolnosci dotyczq2'5. Je2elizdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiofu, o kt6rym mowa wpkt 2.,niepotwierdzaj4 spelnieni aprzezwykonawca
warunk6w udziafu w postgpowaniu lub zachodzlwobec tych podmiot6w podstawy wyklu czenia,
zamawiajqcy 2Eda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajqcego: l) zast*pil ten
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podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzaN siQ do osobistego wykonania

odpowiedniej czgSci zam6wienia, jeLeliwykuLe zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4lub ekonomicznE, o kt6rych mowa w pkt 2. 3. Wykonawca zalqczy do oferty kosztorys/y

ofertowy/e (zgodnie zprzedmiarami robot zal1czonymiw rozdziale VI) - odpowiednio do czgSci

zam6wienia,nakl6rq/e skladania jest oferta. Do ka2dego kosztorysu ofertowego naleiry zalqcryt,

strong t5rtulowE.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.r) oPrs

ry. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia : P rzetar g nieo gtaniczony

IV.1.2) Zamawiaj 4cy iqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargt jest obowi4zany,przeduptywem terminu skladania ofert,

wniesd wadium nacaly okres zwiqzaniaofert4, w wysoko6ci: cz9S6 1: ll 000,00 zl (slownie:

jedenaScie tysigcy z\otych) czg562: 7 000,00 zl (slownie: siedem tysigcy zlotych). czqiil 3; l0 000'00

zl ( slownie: dziesig6 tysigcy zlotych) c2936 4:11 000,00 zl (slownie: jedenaScie tysigcy zlotych)

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

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

ry.1.4) wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog5w elektronicznych lub dolQczenia do ofert

katalo g6w elektronicznYch :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczeniado ofert katalog6w

elektroniczrYch:

Nie

Informacje dodatkowe:

W.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie
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Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnp z\oiteniem oferty zasadniczej;

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6q kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minim alna liczb a wykonawc6w

Maksymaln a liczb a wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidzianamaksymalnaliczbauczesbrik6wumowyramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicalego systemu zakup6w:

Nie

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

katalog6w elekhonicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.f .8) Aukcja elektroniczna

Przevtidziarne jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Nalery wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje siQ ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy poda6, kil6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczrej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

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

wykonawcy bEde mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4piefi):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozuri4zah i specyfikacji technicznych

w zakresie po\qczefr

Wymagani a dotycz1ce rej estracj i i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elekhonicanej :

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rry nie zloiryli nowych postqpieri, zostan4zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zanrk,nigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCEI{Y OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

n/.2.2) Kryteria

Kryteria 7

l. Cenabrutto 60,00

2. Wydfu2enie okresu gwarancj 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp Qmetatg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
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Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

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

przeprowa dzenia 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):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamatirajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurendnego przedstawili

rozauri1zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeLelizamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozuri4zah:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszQ odpowiada6

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfftacji istofirych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej,na kt6rej bgdzie prowadzonalicytacja elekfroniczna:

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

Wymaganiadotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymaganiatechnicznevz4dzefi informatycznych;

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre6lenie minimalnych wysokoSci

post4pief:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie z\oiryli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan1wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

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

Wymagani a doty czqce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zak,res, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zamawiajqcy przewiduje mozliwoS6 dokonaniannianpostanowieri umowy w stosunku do treSci

oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w poni2ej opisanym zakresie i przypadkach:

l.l Zmjanaterminu ukoriczenia rob6t. l.l.l Zmianv spowodowane warunkami atnosferycznymi w

szczeg6lno5ci: a) klgski 2ywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegajqce od okreSlonych w,,ST",

uniemo2liwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzeri, dokonywanie

odbior6w, l.l.2 zrniany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologicanymi lub terenowymi,w szczeg6lnoSci: a) niewlpaly, niewybuchy; b) wykopaliska

archeologicne; c) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: -

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c7a7360-a6da-4779-89b0-93acbd59bb64



5.04.2019 hftps://bzp.uzp.gov.pllZP4o0Podgladopublikowanego.aspx?id=Sc7a7360-a6da4779-89b0-93acbd59bb64

wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja technic^aitp. - innani2

okreSlona w,,ST" wilgotnoS6 gruntu. d) odmienne odprzyjgtych w dokumentacji projektowej warunki

terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w;

e) w razie konieczno6ci podjgcia dzia\ahnrienajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego

wywolanego przez c4mniki zewnQtrzne, kt6rego nie moZna bylo przewidziet z pewnoSciq, szczeg6lnie

zagraiajqcego bezpoSrednio irycfu i zdrowiu ludzi. f) Zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia

Zamawiaj4cego dokonaniazamiennych rob6t lub ich czgsci; wyst4pienia rob6t dodatkowych, od

wykonania kt6rych uzalehnione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - jeileli terminy ich zlecenia,

rodzaj lub zakres, uniemozliwiajqdotrzymanie pierwotnego terminu umownego. g) Zmiany bgd4ce

nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania

rob6tptzez uprawnione organy, zprzyczwnie wynikaj qcychzwiny Wykonawcy; 1.1 .3 Zmiany bgd4ce

nastgpstwem okolicznoSci le24cych po stronie ZamawiajEcego, w szczeg6lnoSci: a) wstrzymanie rob6t

ptzezZamawiaj}cego; b) koniecznoSi usunigcia blgd6w lub wprowadzeniazmianw dokumentacji

projektowej lub STWiOR; 1.1 .4 zmiany bgdqce nastgpstwemdzialaniaorgan6w administracji i innych

podmiot6w o kompetencjachzbli2onych do organ6w administracjiw szczeg6lnoSci eksploatator6w

infrastnrktury oraz wlaScicieli grunt6w pod inwestycjg ,w szczeg6lnosci: a) przekroc zenie zakreSlonych

przez prawo lub regulaminy, a je6li takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach,

termin6w wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,zez-arclefr,uzgodnieri itp.; b)

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymagany ch decyzji, zeztttoleh,

uzgodnieri zprzycrynniezawinionychprzezwykonawcg, w tym odmowa udostgpnieniaprzezwlaScicieli

nieruchomoSci do cel6w realizacji inwestycji; 1.1.5 inne prrycryny zewnQtrzne niezalene od,

Zamawiajqcego otaz Wykonawcy skutkuj4ce niemozliwoSci4 prow adzeniaprac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianvch umowq;W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznosci

wymienionych w pkt 1.1.1 - 1.1.4 Czas Ukoriczenia Rob6t moheulec odpowiedniemu przedfuzeniu, o
czas niezbgdny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b naleiffi,nie dlu2ej jednak niz o
okres trwania tych okolicznoS ci. 1.2 Zmianasposobu spelnienia Swiadczeni a. 1.2.1 zrniany

technologiczne spowodowane w szczeg6lno6ci nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a) niedostgpno56 na
rynku material6w lub urz}dzefi wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR spowodowana

zaptzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych material6w lub urzydzef, b) pojawienie sig na

rynku material6w htb vrz4dzef nowszej generacji poztvalajqcych na zaoszczgdzenie koszt6 w realizacji
przedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiaj4ce
uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c) pojawienie sig nowszej technologii wykon ania zaprojektowanych

rob6t pozwalaj4cej na zaoszczgdzenie czasurealizacjiinwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak
r6wniez koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczn o36 zrealizowania prqektu
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prry zastosowaniu innych roznviqzahtechnicznycMechnologicznychni2wskazane w dokumentacji

projektowej lub STWiOR, w sytuacji, gdyby zastosowanieprzewidzianych roz.riqzah grozilo

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany technologiczne prowadz4ce

do: l) obnizenia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jako6ci i funkcjonalno5ci; 2) obni2enia

koszt6w u4rtkowania obiektu czy eksploatacjiunqdzeh,przy braku rniany ceny koficowej; 3)

podniesienia wydajnoiciurzqdzeri, podniesienia be4pieczeristwa, usprawnieri w trakcie u2ytkowania

obiektu, przy braku nniany ceny koricowej; zlecenie rob6t zkoniecznych do wykonania a wyniktych po

odkryciu i ocenie stanu technicznego wzqdzeh infrastruktury technicznej, f) odmienne od przyjgtych w

dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki geologiczne skutkuj4ce niemozliwoficiqzrealizowania

przedmiotuumowy przy dotychczasowychzaloileniachtechnologicznych, g) odmienne odprzyjgtychw

dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie

zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h) koniecznofil zrealizowania

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-wiqzafi.technicanych lub materialowychzewzglgdu na

zmiany obowi4zuj4cego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) koniecznoS6 usunigcia sprzecznoSci w

dokumentacji w przypadku niemoznoSci usunigcia sprzecznoSciprzy pomocy wykladni, w szczeg6lnoSci

gdy sprzec711e zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszeristwa. I .2.2W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z

okoliczno$ci wymienionych w pkt 1.2.1 mozliwa jest w szczeg6lno6ci aniana sposobu wykonania,

material6w i technologii rob6t, jak r6wnie 2 zmiany lokalizacji budowanych urzqdzeh' Zamawiajqcy

przewiduje w takiej sytuacji zmiangwynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniatlych w trakcie

realizacjizam6wienia. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonawczqzzastosowaniem stawek

przyjgtychdo wyceny rob6t w ofercie wykonawcy. 1.2.3 Zmiany spowodowane wprowadzeniemprzez

Zamawiaj4cego zmian w dokumentacji projektowej, je2elitakie zmiany dokumentacji okaze sig

konieczne; 1.2.4 Zmiany w przypadku wyst4pienianiezamierzonego pominigcia w przedmiarach

okreslonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania caloSci zam6wienia

podstawowego, a tak1ewprzypadku obiektywnej koniecznoSci zmniejszenia,bqdLzwigkszeniajednostek

przedmiarolvych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wief dodatkowych,

kt6rych przedmiot wyY,raczapoza obiekt, nie jest objEty przedmiotem zam6wieniazawattymw SIWZ)'

zastrze1enie- jeLelikoniecznos6 rob6t dodatkowych wynika z blgd6w lub zaniedbari wykonawcy' prace

takie zostan4 wykonan e przezWykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 Pozostale zniany

spowodowane nastgpujgcymi okolicano6ciami: a) sila wyLszauniemo2liwiaj4cawykonanie przedmiotu

umowy zgodnie zSIWZ;b) rezygnacjaprzezZamawiajqcego zrcalizacji cz96ci przedmiotu umowy' c)

kolizja z planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przezinne podmioty inwestycjami. W takim

przypadku n11ianyw umowie zostan4 ogtaniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub

usunigcie kolizji. d) zmiany uzasadnione okolicznoSciami o kt6rych mowa w art' 3571 Kodeksu
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cywilnego. e) gdy zaistnieje inna okoliczrlofie prawna, ekonomiczna lub technicana, skutkuj4ca

niemo2liwo6ci4 wykonania lub naleirytego wykonania umowy zgodnie zSIWZ. f zmiany prowadz4ce do

likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy; 1.3.1 W przypadku

wystqpienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.3 , mozliwa jest w szczeg6lnoficizrniana

sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnieL nniany lokalizacji budowanych

urzqdzeh. W pr4rpadku ppkt. d zmiany mogQ dotyczyl zakresu wykonywanych prac, nnian

dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwofy odpowiadajqce cenie rob6t, z kt6rych Zamawiajqcy

rczygnuje. Wszystkie powyilszepostanowieniawpunktach 1.1,1.2. i 1.3 stanowi4katalog zmiannakt6re

Zamawiaj1cy moze wyazil zgodg. Nie stanowiq jednoczeSnie zobowiqzania do wyrazenia takiej zgody i

nie rodzq zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego. 1.4 Zmiana os6b i podmiot6w. 1.4.1

Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonaniazam6wienia, w przypadku zdarzeh losowych

niezaleLnych od Wykonawcy,nauzasadnione wyst4pienie wykonawcy,1.4.2 Zmiany osoby pelni4cej

funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezaleLnej od Wykonawcy lub na

ZqdanieZamawiajEcego je2eli nie wywi4zuje sig on znalo2onych obowi4zk6w, L4.3 Zamawiajqcy,na

pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszczazmiang podwykonawcy lub rezygnacje ztdzialu

podwykonawcy przy realizacjiprzedmiotu umowy. Zmianamo2e nast4pi6 wylEcnie po przedstawieniu

przez Wykonawcg o6wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatuw realizacji przedmiotu

umowy oraz o braku roszczehwobec Wykonawcy zgu\nrcalizacjirob6t. Jeilelizmiana dotyczy

podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig wykazujqc spelnianie warunk6w udzialu

w postgpowaniu, Zamawiaj4cy dopuSci zrriang pod warunkiem,2e nowy podwykonawca wykaze

spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszym ni2wskazane na etapie postgpowania o udzielenie

zam6wieniaprzez dotychczasowego podwykonawcg. Forma zaplaty nale2no$ci przysluguj4cej

podwykonawcom, mo1e ulec zmianie z pr4rcryn obiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowy

aneksem podpisanym przez Strony umowy. 2. Warunkiem wprowadzeniazmianzawartejumowy jest

sporz4dzenie podpisane$o przez Strony Protokolu nniany umowy okreSlaj4ce go przycrqy zriany oraz

potwierdzaj?cego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w
niniejszym paragrafre. Protok6l zmiany umowy bgdzie zal1cnikiem do aneksu.3. Zmiany gmowy mogQ

by6 dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w afi. l44ust. I pkt 2-6 ustawy

Prp. 4.Strony przewiduj4 mo2liwo66 nniany umowy w zakresie wymagan Ustawy o elekhomobilno6ci i
paliwach alternatywnychz dnia I I stycznia 2018 roku (Dz. U. 20l8,poz.3I7), okt6rych mowa w $ 7

ust.24 umowy, je2eli: a) zostanEwprowadzone nniany przedmiotowej Ustawy, maj4ce wplyw na

wymagania okreSlone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostan4 wprowadzone przepisy wykonawcze

do przedmiotowej Ustawy, maj4ce \Mptyw na wymagania okre6lone w SIWZ oraz niniejszej umowie.

ry.6) TNFORMAC JE ADMTNTSTRACYJNE

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c7a7360-a6da{779-89b0-93acbd59bb&f
19126



5.04.2019 hftps://bzp.uzp.govpl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c7a7360-a6da-4779-89b0-93acbd59bb64

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (je2eli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019 -04-24, godzina: I 0 :00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, zewzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wieniaQnzetarg

nieogranicz ony, przetar g o gtaniczony, negocj acj e z ogloszeniem) :

Nie

Wskaza6 powody:

lE yk lub jgzyki, w jakich mogq by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin rwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

W.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prz;ryadku

nieprryznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezparf,stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by(przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki slu24ce

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

przeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe :

l. Oferta wraz z za\4cmtkamimusi by6 podpisana przezWykonawc A. ZamairaiQcy wymaga, aby ofertq

podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalno5ci gospodarc zej. JeLeli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana podstawie pehromocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostac .

zlo1onewraz zofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nalezy

zatqczytdokumenty potwierdzaj qce,2e osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazat w szczeg6lnosci

pruez za\qczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.Zasady skladania oferty przez podmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.l.Wymagane oSwiadczeniawskazane w sekcji III.3 (o6wiadczenie Wykonawcy

o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowanit oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e:, nie podlega
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wykluczeniunapodstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2i4ustawy Pzp) powinnyby6 zloilone

przezka2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. OSwiadczenia te maj4 potwierdzal

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

ka2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladajEcy ofertg wsp6ln4 zobowi1zani 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 zawieralw szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowaniao zam6wienie publiczne, kt6rego

dotyczy, Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawieraj1cy ustanowienie

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o

udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczeri woli, wymienione we

wla5ciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze:

zos|al zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onejwrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zostat zlo2ony wraz z ofert4 w formie oryginalu lub

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

pelnomocnka nale|y zalqczyC dokumenty potwierdzaj 4ce, 2e, osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla

upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykaza|

w szczeg6lnoSciprzez zaNqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.3.Wszelka korespondencja

otazrozliczenia dokonywane bgd4 wyl4cznie zpelnomocnikiem. 2.4. Wypelniajqc formularz ofefi, jak

r6wniez inne dokumenty, powolujEc sig na Wykonawcg, w miejscu np. na^wai adres Wykonawcy,naleiry

wpisa6 dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca,kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udziataw postgpowaniu, zamieszczainformacje o tych

podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

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

podstawie art.24 ust. I pkt 12 -23 iust.5plt 1,2 i4ustawy Pzp).4.Wcelu wykazaniabrakupodstawdo

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okoliczro6ciach, o kt6rych mowa w
art.24 ust. I 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 przekazuje Zamairaj4cemu o6wiadczenie (w

oryginale) o ptrynaleimoSci lub braku prrynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art.

24 ust. I pl<t23 ustawy Pry.Wraz z.e zNoileniem oSwiadczenia o prrynaleitnoSci do tej samej grupy

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c7a7360-a6da4779-89b0-93acbdS9bb&t
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zam6wienia, dowody, '2epowiEzania z innym wykonawc4 nie prowadzqdo zal<l6ceniakonkurencji w

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

powinno by| Aoiloneprzez kazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegajEcego sig o zam6wienie w odniesieniu

do wykonawc6w,kt6rzy zloLyli odrgbne oferty - zaNqcniknr 4. Wykonawca jest uprawniony zNoiry|wraz

z ofertq oSwiadczenie (w oryginale) o braku prrynalehnoSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z

dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, jeheli Wykonawca nie jest czlonkiem

2adnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowi4zany zlo2yb oSwiadczenie o braku prrynaleino6ci do

grupy kapitalowej zgodnie z prawd1, po ustalenit z nale2yt4 starannoS ci1, 2e nie zachodz4 w jego

przypadku powi1zaniatworzqce grupg kapitalowq, w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e SwiadomoSci4, 'ze skladanie nieprawdziwych oSwiadcz.eri

slu:Z4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, .

WykonawcamoLe nie sklada6 o6wiadczenia o braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, na

podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. l1 ustawy Pzp,ti. w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z ofixtarcia ofert. Zamawiaj4cy nie

bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wrywal Wykonawcy do uzupelnienia o6wiadczenia o braku

przynaleLnoSci do tej samej gl:apy kapitalowej . 5. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawcg z postgpowania, o

ile zajdqwobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pl<t 12-23 oraz ust. 5 pkt 1,2\ 4

ustawy Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloienia oSwiadcz.eri lub dokument6w

potwier&aj4cychokolicznoSci, o kt6rych mowa w sekcji IIL4 i III.5 (aktualne na dziefizNoLenia

oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwiefizajqokolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w

postgpowanit onz braku podstaw do wykluczenia), jeLelil. 1) Wykonawca wskaze dostgpno66 p5wiadczeri

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

internetowymi og6lnodostgpnych iberylatnychbaz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w publicznych w

rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci, podmiot6w realizuj4cych

zadaniapubliczne (tj.Dz.IJ.22017 r. poz. 570 zp6 . zm.). W takim przypadku ZamawiajEcy pobiera

samodzielnie ztychbaz danychwskazane przezWykonawca oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w

szczeg6lnoSci informacji odpowiadajqcej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia '1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj.Dz-U. z

2018 r., poz. 986) oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodatczej

zgodnie zart.46ust. I ustawy zdnia6marca20l8 r. o Centralnej Ewidencjiilnformacji oDzialalnoSci

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz.U. poz.647).Wykonawca wska2e

oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i IIL5, ll6re maidujq sig w posiadaniu

Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty przechowywaneptzezZamawnjqcego

zgodnie z art.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku Zamairajqcy w celu potwier&enia spelniania
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warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri

lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. T. Je2eli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza

terytorium 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 siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 2enie

otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny

byd wystawione nie wczeSniej niz 6 miesigcy przeduplywem terminu skladania ofert.7.2. Jeheli w kraju,

w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej

dokument dolyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem

zawieraj1cym odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do

jego reprezentacji, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument mia\ dotycryl, zNoilone przed, notariuszem

lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorzqdtzawodowego lub

gospodarczego wlaSciwym zewzglgdu,na siedzibg lub miejsce zamieszkaniawykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7. 1. stosuje sig. Zamawiajqcy uniewa2ni postgpowanie w przypadkach

okreSlonych w art. 93 ust. 1 . ustawy Pzp. Zamawiajqcy moLe uniewazni6 postgpowanie r6wniez w

przypadku okre6lonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pry."

CzgS(, nr: 1 Nazwa: Do5wietlenie przejS6 dla pieszych na terenie dzielnic: Mokot6w, Ursyn6w, Wlochy

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

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

okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:DoSwietlenie

przejfil dla pieszych na terenie dzielnic: Mokot6w, Ursyn6w, Wochy

2) wsp6lny slownik zam6wiefr(cPv) : 453 | 6 | | 0 -9, 453 I 0000-3, 45 | t2r 00 -6

3) Warto56 czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto66 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 5
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okres w dniach:

datarozpoczQcia

data zakofrczenia;

5) Kryteria oceny ofert:

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Czgit(, DoSwietlenie przejS6 dla pieszych na terenie dzielnic: Biatrolgka, Bielany, Praga
2 Nazwa:

nr: Poludnie, Targ6wek, Zoliborz

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielko36, zalcres, rodzaj i iloi6 dostaw uslug lub rob6t

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

okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:DoSwietlenie

przejill dla pieszych na terenie dzielnic: Bialolgka, Bielany, PragaPoludnie, Targ6wek, Zoliborz

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiertr(CPV): 453 1611 0-9, 453 I 0000-3, 45 112100-6

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4) Czrs trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 5

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

datazakohczenia;

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Tnqczanie

l. Cena brutto 50,00

2. Wydlu2enie okresu gwarancji f0,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c7a7360-a6da4779-89b0-93acbd59bb64

Kryterium Tnqnooni"uLLA,VL9tllE

l. Cena brutto 50,00

2. Wydlu2enie okresu gwarancji 10,00

24t26



5.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c7a7360-a6da-4779-89b0-93acbd59bb64

Czg36, DoSwietlenie przejS6 dla pieszych na terenie dzielnic: Rembert6w, Wawer, Wesola,
3 Nazrva:

nr: Wilan6w

1) Kr6tki opis przedmiofu zam6wienia (wielkoit, zaltes, rodzaj i ilo{t dostaw, uslug lub rob6t

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

okreSlenie ztpotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:DoSwietlenie

przej(l dla pieszych na terenie dzielnic: Rembert6w, Wawer, Wesola, Wilan6w

2) Wsp6lny Slownik Ztm6wiefit(CPv) : 453 | 61 1 0 -9, 453 I 0000-3, 4 5 | l2l 00 -6

3) WartoS6 czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 5

okres w dniach:

dataroryoczgcia:

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Czg56' DoSwietlenie przej$6 dla pieszych na terenie dzielnic: Bemowo, Ochota, Sr6dmieScie,
4 Nazrva:

nr: IJrsus, Wola

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienb (wielkofit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okre{lenie zapotrzebowania iwymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:DoSwietlenie

przej(t6 dla pieszych na terenie dzielnic: Bemowo, Ochota, Sr6dmieScie, Lfrsus, Wola

2) wsp6lny slownik zam6wiefir(cPV): 453 r 611 0-9, 453 I 0000-3, 45 | rzt00-6
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Kryterium Znaczenie

l. Cena brutto 50,00

2. Wydlu2enie okresu gwarancji 40,00
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3) rilarto56 czg5ci zam6wienia(ieieli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

WartoS6 bez VAf:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach: 5

okres w dniach:

datarczpoczgcia:

data zakoirczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

6) TNFORMACJD DODATKOWE:

Kryterium 7

l. Cenabrutto 50,00

2. Wydlu2enie okresu gwarancji +0,00
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