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Ogloszenie nr 534941-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Miasto Stoleczne Warszlwa - Zarz4d Dr6g Miejskich: Przebudowa skrzyiowania ulic Klasyk6w i Krokwi w ramach realizacji Bud2etu

Partycypacyjnego pt.: Pas do skrgtu w lewo z ul. Klasyk6w w ul. Krokwi. Bialolgka

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zanieszczanie obowiqzkowe .,,; j

Ogloszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwr projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubieged si9 wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich

wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b

bgdqcych czlonkrmi grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podad minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 2

ustawy Pzp, nie mniejszy niz3|yo, os6b zatrudnionychprzezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postqpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktr5remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli przeprowadzenie postqpowania

Nie

Informrcje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli prowadzenie postgpowania:

Postgpowrnie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nale2y wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanie oraz podai adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

, .{

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parflstw czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce

zastosowanie krajowe prawo zam6wieh publicznych:

lnformacje dodatkowe:

L l) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne \L'arszawa - Zuz4d Dr6g Miejskich, krajowy numer identyfikacylny 00000000000000, ul. ul.

Chmielna 120,00-801 Warszawa,woj.mazowieckie,panstwoPolska,tel.2255S9000,e-mail zzp@zdm.waw.pl,faks2289092ll.

Adres strony intemetowej (URL) : http ://www. zdm. waw. pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktdrym moZna uzyskad dostgp do nwzgdziiurz4dzef lub format6w plik6q kt6re nie s4 ogolnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACFGO: Administracja samorz4dowa

L3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qeteti dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w pzypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspolnego
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przeprowadzania postQpowania z zamawiaj4cymi z innych pairstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowani4 czy i w jarkim zakesie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezka2dego z zarnawiaj4cych indywidualnie , czy zarnbuienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostatych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony' pelny i bezpo5redni dostjp do dokument6w z postqpowania moina uzyskad pod adresem (URL)

Tak

http :i/www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczonl bgdzie speclikacja istotnych warunk6w zam6wicnia

Tak

http ://www zdni.waw.pl
:

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

Nie

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

Elektronicznie

Nie ;

adres

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

Nie 'i

Inny spos6b:

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

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi byi sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

Adres:'

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z n*zqdzi i arzqilzeh lub format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostqpnc

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo6redni i bezptatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyskad pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

; i I II.1)Nazwanadanazam6wieniu przezzantwitiqcego:Przebudowaskrzy2owaniaulicKlasyk6wiKrokwiwramachrealizacjiBud2etu rlr 1.t;ll
Partycypacyjnego pt.: Pas do skrgtu w lewo z ul. Klasyk6w w ul. Krokwi. Bialolgka

Numer referen cyjny : DPZ/26/PN/22/ 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwo3ci skladania ofert czq3ciowych
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Zam6wienie podzielone jest na czgici:

Nie

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

Zamrwiajlcy zrstrzegr sobic prawo do udzielenir lqcznie nastgpuj4cych cz9Sci lub grup czgSci:

Maksymatnr liczba czqsci zam6wienia, na kt6rt mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

i,i' :lr

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zrm6wienia (wielkoi6, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wymagait ) a w przypadku prrtnerstwa innowacyjnego - okre5lcnie zapotrzebowania na innowacyjny produkt'

uslugg fub roboty budowlane: Przebudow4.skrzy2owania ulic Klasyk6w i Krokwi w ramach realizacji Bud2etu Partycypacyjnego pt.: Pas do

skgtu w lewo z ul. Klasyk6w w ul. Krokwi. Bidolgka. Szczegolowo przedmiot zam6wienia okreSlony zostal w Opisie prZedmiotu

zarnbwieniazzdqcznikami, dokumentacji technicmej (Rozdzial V SIWZ) i przedmiarach rob6t (Rozdzial VI SIWZ). WartoSc szacunkowa

zam6wienia przekacza r6wnowartosi kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza ni2 r6wnowarto5c kwoty 5 548 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233140-2

Dodrtkowe kody CPV:

Kod CPV

ts233290-t

45233t20-(

t5n27t0-:

15233200-l

r5 l 00000-l

II.6) Calkowitr warto56 zam6wienis (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o varto$ci zamdwienia)'.

WartoSi bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego syslemu zakup6w - szacunkowa calkawila maksymalna wartoi| w calym oltresie

obowiqzywania umovry ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

lI.7)Czyprzcwidujeslqudzieleniezam6wief,oliit6rychmowf,wart,6Tust. lpkt6iTlubwart. l34ust.6pkt3ustawyPzp:Nie

Okeslenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

IL8) Okres, w kt6rym realizowane bqdzie zam6wienie lub okres, nl kt6ry zostala z w^rta umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostel

ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /zDdnisch:

Iub

drta rozpoczqch': lub zakofczenia: 2019-Ll-29

)kes w miesi4cacl )kes w dniacl )atarczpoczgcit )atazakohczenii

t019-n-29

3z13

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: IMORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZTAI U W POSTEPOWANTU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w

OkreSlenie wardnk6w:

Informacje dodatkowe

IILl.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Oke(lenie warunk6w: O udzielenie zamowienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy spelniajq nastgpujqce warunki udzialu w

postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: l) Wykonawca uzyskal Sredni przychod za ostatnie 3 lata obrotowe (na

podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja,,przych6d netto ze sprzedt2y produkt6w, towar6w i materialow" lub,,przych6d netto ze

sprzedziry i zrownane z nimi") w wysokoSci nie mniejszej niz 160 000,00 zl (slownie: sto szeS6dziesi4t tysigcy zlotych). 2) Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanejz przedmiotem niniejszego zam6wieni4

na sumQ gwarancyjn4 co najmniej 80 000,00 zl lslownie: osiemdziesiqt tysigcy zlotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZholnoS6 techniczna lub zawodowa

Okre$lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy spelniajq nastgpqj4ce warunki udzialu w

post9powaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej tj.: l) Wykonawca nie wczeSniej ni2 w okesie ostatnich 5 lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno5ci jest k6tszy - w tym okesie wykonal: trzy zam6wienta

polegaj4ce na wdra2aniu w terenie zatwierdzonej organizacji ruchu. Wartodi kazdego z tych hzech zam6wieir nie mo2e byi mniejsza ni2

20 000,00 zl brutto (kazde). 2) Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowyrni, uprawnieniami,

doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk,.jakie zostanq im powierzone, w szczeg6lno6ci okreslonymi przeplsaml

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1202, zp62n. zm.), zgodnie zponi2szym wykazem: Lp.

Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okes posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - Doiwiadczenie zawodoile (liczba lat pracy

na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. l.- Kierownik rob6t budowlanych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnoSci in2ynieryjnej drogowej bez ograniczen - I osoba-5 lat- 5 lat-podstawa dysponow ania.2.-

Majster/Brygadzistawykonuj4cyrobotydrogowe-losoba-niedotyczy-5lat-podstawadysponowania(umowaopracg).3.-Robotnik

wykonujqcyrobotydrogowe-4osoby-niedotyczy-3lata-podstawadysponowania(umowaopraca).Kierownikrob6tbudowlanych

powinien posiadai odpowiednie uprawnienia budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z p62n. zm.t oraz

rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia I I wrzeSni a 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

i budownictwie (Dz.tJ.z2014poz.1278)lubodpowiadaj4ceiminnewa2neuprawnieniabudowlanewydanenamocywczeSnie3

obowi4zuj4cych przepis6w oraz posiadai aktualne zaSwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wla3ciwej izby samorz4du zawodowego

(zgodnie z ustaw4 z dnia 1 5 grudnia 2000 r o samorz4dach zawodowych architekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz urbanist6w (tj. Dz.

lJ. 22016 r. poz. 1725, z p62n. zm.)). Stanowiska okedlone powy2ej mog4 zostai r6wnie2 powierzone obywatelom panstw czlonkowskich

UniiEuropejskiej,KonfederacjiSzwajcarskiejorazinnychkaj6wEuropejskiegoObszaruGospodarczego,zgodniezart. l2austawy

Prawo budowlane orazz przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

paristwach czlonkowskich Unii Europej skiej (Dz. U. z 20 1 I r., poz. 227 2).

ir'. Zamawiajqcywymagaodwykonawc6wwskazaniawofercielubwewnioskuodopuszczeniedoudziatuwpostgpowaniuimioninazwisk .i : I-
os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wienia wraz z informacj4o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:
;; i , .,:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA i '

III.2.l) Podstawy wykluczenia okre5lone w art.24 ust. I ustawy pzp

Ill.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 usta*T Pzp Tak Zamawiaj4cy przewiduje

nastQpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia oke6lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

IIr.3) WYKAZ OSWIADCZEN SXr,anlNyCHPpZEZ WYKONAWC4 W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE

PoDLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ SPELNIA WARUNKI tJDZrAtrJ W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERTA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczcnie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

IIL4) WYKAZ OSWIADCZEilT r,US DOXUMENT6W , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O XToNYCH MOWA W ART.25 UST. 1

PKT3 USTAWY PZP:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyZej oceniona, do zloZenia w wyznaczonym, nie k6tszym ni2 5 dni,

terminie aktualnych na dzien zlozenia odwiadczen lub dokument6w, pofwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia tj.: I W celu

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

ewidencji i informacji o dzidalnoSci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) wyKAz oswIADczEN lun toxuMENTow SKI-ADANYCHPRZEZ WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O XToNYCH MOWA W ART.25 UST. 1

PKT I USTAWY PZP

tlr.s.l) w ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW UDZTALUW POST{POWANIU:

Zarnawiaj4cy wezwie Wykonawcg, ktorego oferta zostala najwy2ej ocenion4 do zlozenia w vu1znaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni,

terminie aktualnych na dzien zloZenia oSwiadczef lub dokument6w, potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu tj.: l.

czgsci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie sprawozdania wymagane.iest przepisami

prawa kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a jeZeli podlega ono badaniu przezbieglegorewidenta zgodnie

z pzepisami o rachunkowoSci, r6wnie2 z opiniq o czgSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do

sporzqdzania sprawozdania finansowego, innych dokumentow okeSlaj4cych obroty oraz aktywa i zobowiqzania - za ostatnie trzy lata

obrotowe, ajezeli okes prowadzenia dzialalnoScijest k6tszy -zalen okes. Z zalqczonej czgSci sprawozdania finansowego powinno

wynikad, 2e sprawozdanie spelnia uymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo6ci, tj. 2e sprawozdanie

finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu - przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i

kierownika jednostki, a jezeli jednostkq kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich czlonkow tego organu. W przypadku odmowy

podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego. W przypadku Wykonawcdw

niezobowiqzanych do sporzqdzania sprawozdania finansowego Zartawiaj4cy, za ,, irne dokumenty" uzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT

zlo2on4wlJngdzie Skarbowym. 2. dokumentdw potwierdzajqcych, 2e Wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalno6ci zwiqznej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okreSlonq przez

Zarnawiaj4cego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 3. wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej niZ w

okesie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajeZeli okes prowadzenia dzialalnoSci jest k6tszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, warto3ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, narzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane. Do powyZszego

lvykazu powinny byi dol4czone dowody okeSlaj4ce, czy wymienione w wykazie roboty zostaly wykonane nale2ycie, w szczegolnoSci

informacje o tym czy roboty zostaly wy'konane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, pny czym dowodami,

o ktorych mowa, sq referencje b4d2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzeczktorego roboty budowlane byly wykonywane, a

je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty. 4.

wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawca do realizacji zam6wienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

5z13 08.04.20 i 9," i 3: i7
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zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacjE o podstawie do dysponowania tymi osobami.

rrr.5.2) w ZAKRES|E KRYTERT6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oSwIADczEtil lun loxuMENTOw sKLADANycHpRzEZwyKoNAwcE w posr4powANru NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT. O XTonyCH MowA w ART.25 UsT. 1

PKT 2 USTAWY PZP

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

L Je2eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo2e zloLy| dokument6w dotycz4cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej

wymaganych przezZamawiaj4cego, mo2e przedstawid inny dokument, ktory w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych

przezZamawraj4cego warunk6w udzialu w postgpowaniu. 2. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konketnego zam6wienia, lub jego czgsci, polegai na zdolnoSciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne; innych podmiot6w, niezaleznie od charakieru prawnego

l4cz1cych go z nim stosunk6w prawnych. 2.1. Wykonawca, ktory polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyZej, powinien pnedlo2y(, w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia, kt6re jest zobowi4zarry zlozyt wykonawca, jak r6wnie2 te same dokumenty dbt. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu

w postgpowaniu, ktore wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiotu. 2.2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach

lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnii Zamawiaj4cemu, 2e realinjqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami

tych podmiot6w, w szcze96lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowiqzanie,o kt6rym mowa powy2ej przedstawia Wykonawc4 kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyzej. 2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

okreSlonyth w art. 22a ustawy Pzp, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym nalezyte wykonanie

zam6wienia publicznego or.v oceny, czy stosunek l4cz4cy wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w,

Zamawiaj4cy 24da dokument6w okeSlaj4cych w szczegolnoSci: 2.3.1. zakes dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu,2.3.2.

spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu,przez Wykonawcg, przy wykonywaniu zam6wienia, 2.3.3. zaktes i okes udzialu innego

podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia, 2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalceni4 kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia, zrealizlje roboty budowlane lub uslugi,

kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4.2.4. Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansow4 podmiotu, o

ktorym mowa w pkt 2., nie potwierdzajQ spelnienia przez wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych

podmiotow podstawy wykluczenta, zanawiajqcy z4da, aby wykonawca w terminie okredlonym przezzarnawiaj4cego: l) zast4pil ten l

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi1zal sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zam6wieni4 jezeli

wyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4 lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w pkt 2. 3 Wykonawcazal4czy do

: : ., oferty: kosztorysy ofertowe (zgodnie z przedmiararni rob6t zal4czonymi w rozdziale VI SIWZ). Do kazdego kosztorysu ofertowego nale2y

zal 7czy 6 strong tytulowq.

SEKCJA IV: PROCEDURA

lv.l) oPrs

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj4cy 2qda wniesienia wadium:

'.. 1. Tak ,.;.1
Informacja na temat wadium

Wykonawca przystQpujqcy do przetargu jestzobowi4zany, przed uplywem terminu skladania ofert, wnie5i wadium na caly okes

i j . f i .," , zwi4zania ofert4, w wysokodci 8 000,00 zl (slownie: osiem tysigcy zlotych). 
i : . i

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek
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IV.l.4) Wymegr sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloaenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N,1.5.) Wymrga sig zlolenir oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlohenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferry wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

','ill ' I I

i: ,

IV.l.6) Przewidywrne ticzbe wykonawc6w, kt6rzy zostrnq zaproszeni do udzialu w postqpowaniu

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

,.i j ,,r LiczbawYkonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowcj lub dynamicznego systemu zrkup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje siE ograniczenie lic4by uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana makymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

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

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje sig pobranie ze zloaonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziancjestprzeprowrdzenieaukcjielektronicznej (pnetargnieograniczoty,przetargograniczony,negocjacjez.ogloszeniem)Nie

Nalezy podad adres strony intemetowej, nakt6re-i aukcjabgdzie prowadzona:

Nalcty wskazad elementy, kt6rych wartoSci bqdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przcwiduje sig ograniczenia co do przedstswionych wrrtoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu zam6wienia:
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Nalezy podad, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicmej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz1ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgdq warunki, na jakich wykonawcy bgdq mogli licytowad

(minimalne wysokoSci post4pien):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zafii specyfikacji technicznych w zakresie polqczen:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej,

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zlozyli nowych post4pien, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTER]A OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oieny ofert:

IV.2.2) Kryteria

(ryteria Lnaczenir

:ena ofertowa brutto 50,00

3warancja na wykonane robotl 10,00

: IV.23) Zastosowanie procedury' o kt6rej mowa w art.24ta ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

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

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagiuria, kt6re muszq spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidzianejest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bezprzeprowadzenia negocjacji

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

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

,., .i i Informacjedodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dielogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokodci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do

lj .- :, skladania ofert, jeieh zamawiaj4cy przewiduje nagrody: .1. L-t : i ?

Wstgpny harmonogram postgpowania:

,l:._l tj,l
1 ( ' I ' Podzid dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby roz-nti4za6

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagani4 kt6rym musz4 odpowiadai wszystkie oferty:

Podzid negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzezz.rstosowanie kryteri6w oceny oferl

wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

!1 :'. '

Informacje dodatkowe:

lV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6re.i bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz4dzeh

informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci post4piefr:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli no*ych postqpief, zostan4 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 postanowieni4 kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne

warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty czqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

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

wykonawcy: Tak

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

|. Zarnawiajqcy przewiduje mozliwoSd dokonania zmian postanowieli umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano

wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach: 1.1 Zmiana terminu ukoiczenia rob6t. I . 1.I Zmiany spowodowane

warunkami atmosferycznymi w szczeg6lno6ci: a) klgski Zywiolowe, b) warunki atmosferycme odbiegajqce od okre$lonych w.,ST",

uniemo2liwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzen, dokonywanie odbior6w, 1.1.2 zmiany spowodowane

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: a) niewypaty, niewybuchy; b)

wykopaliska archeologiczne; c) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowel warunki geologiczne np.: - wystqpienie wod

gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja techniczna itp. - inna niz okeSlona w ,,ST" wilgotnoSi gruntu. d) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie

zinwentaryzowanych obiekt6w; e) w razie koniecmoSci podjgcia dzialan zmtenaj4cych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego

wywolanego przez czynniki zewnQtrzne, kt6rcgo nie mo2na bylo przewidziei z pewnoSci4 szczeg6lnie zagrzrlajqcego bezpoSrednio 2yciu i

zdrowiu ludzi. I Zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiaj4cego dokonania zamiennych rob6t lub ich czg6ci; wyst4pienia

rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych uzale2nione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - je2eli terminy ich zlecenia, rodzaj lub

zakres, uniemo2liwiaj4 dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. g) Zmiany bgd4ce nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania
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przez uprawnrony organ lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, zprzyczyn nie wynikaj4cych z winy Wykonawcy; 1.1.3

Zmiany bgd4ce nastgpstwem okolicznoSci le24cych po stronie Zamawiaj4cego, w szczeg6lnoSci: a) wstrzymanie rob6t pnezZamawiaj4cego;

b) konieczno3d usunigcia btgd6w lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR; l. 1.4 zmiany bgd4ce nastgpstwem

dzialania organow administracji i innych podmiot6w o kompetencjach zbli2onych do organow administracji w szczeg6lnoSci eksploatator6w

infrastruktury oraz wlaicicieli grunt6w pod inwestycjg, w szczeg6lno6ci: a) przekoczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, ajeSli

takich regulacji nie ma - typowych w danych okoliczno6ciach, termin6w wydawaniaprzez organy administracji lub inne podmioty decyzji,

zezwolefi, uzgodnien itp.; b) odmowa wydutiaprzez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,zezwolei, uzgodnieri z

przyczyn niezawinionych przez wykonawcA, w tym odmowa udostgpnienia przez wla(cicieli nieruchomoSci do cel6w realizacji inwestycji;

I . I .5 inne przyczyny zewngtrzne niezalelne od Zamawiaj4cego oraz Wykonawcy skutkujqce niemozliwoSci4 prowadzenia prac lub

wykonywania innych czynnoS ci przewrdziutych Umow4; W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczno3ci wymienionych w pkt l. I . I

- 1.1.4 Czas Ukonizenia Robot moze ulec odpowiedniemu przedlu2eniu, o czas niezbgdny do zakoirczenia wykonywania jej przedmiotu w

spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okes trwania tych okolicznoSci . 1.2 Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia. 1.2.1 zmiany

technologiczne spowodowane w szcze96lnoSci nastgpujqcymi okolicznoSciami: a) niedostgpnoSi na rynku material6w lub urzqdzeh

wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych material6w lub

urz4dzefi, b) pojawienie sig na rynku material6w lub urzqdzeri nowszej generacji pozwalaj4cych nazaoszczQdzenie koszt6w realizacji

przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umo2liwiaj4ce uzyskanie lepszej jako5ci rob6t, c)

pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajQcej na zaoszczgdzenie czilsu realizacji inwestycji lub

koszt6w wykonywanych prac, jak r6wnie2 koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecmoSi zrealizowania projektu przy

zastosowaniu innych rozwiqzari technicznycMechnologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w sytuacji, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiry.ai grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umo\ ry, e) Zmiany technologiczne

prowadz4ce do: 1 ) obnizenia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakodci i funkcjonalnoSci; 2) obnizenia kosztow u2ytkowania

obiektu czy eksploatacji urz4dzeh, przy braku zmiany ceny koncowej; 3) podniesienia wydajnoSci urzqdzeh, podniesieni'd bezpieczenstwa,

usprawnief w trakcie uZytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny koncowej; zlecenie rob6t z koniecznych do wykonania a wyniklych po

odkyciu i ocenie stanu technicznego urz4dzeh infrastruktury technicznej, f.1 odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub

STWiOR warunki geologiczne skutkuj4ce niemozliwo6ci4 zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalo2eniach

technologicznych, g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie

zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h) koniecznoS6 zrealizowaniaprzedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwi4zah technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowiqzuj4cego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) koniecznodi

usunigcia sprzecznodci w dokumentacji w przypadku niemo2noSci usunigcia sprzecznoSci przy pomocy wykladni, w szc2eg6lno5ci gdy

sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszenstwa. 1.2.2 W przypadku wystqpienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.2. I

mozliwajest w szczeg6lnodci zmiana sposobu wykonania, materialdw i technologii rob6t, jak r6wn ie2 zmiany lokatizac.yi budowanych

vz4dzeh. Zarnawiaj4cy przewiduje w takiej sytuacji zmiang wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie realizacji

zam6wienia. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonawcz4 z zastosowaniem stawek przyjgtych do wyceny rob6t w ofercie

wykonawcy. |.2.3 Zmimy spowodowane wprowadzeniem przezZrnawiaj4cego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany

dokumentacjiokazesigkonieczne; l.2.4Zmiarry wprzypadkuwyst4pienianiezarierzonegopominigciawprzedmiarachokreSlonychrob6ti

gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania caloSci zam6wienia podstawowego, a takze w przypadku obiektywnej

koniecznoSci zmniejszenia, b4d2 zwigkszeniajednostek przedmiarowych i zakesu robot zamowienia podstawowego (nie dotyczy zam6wien

dodatkowych, kt6rych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objgty przedmiotem zam6wienia zawartym w SIWZ). Zastrzezenie- je2eli

konieczno3i rob6t dodatkowych wynika z bl9d6w lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostan4 wykonane przez Wykonawcg bez , i i : ;

dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 Pozostale zmiany spowodowane nastgpuj4cymi okoliczno6ciami: a) sila wy2sza uniemo2liwiaj4ca

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zunawiaj1cego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. c) kolizja z

planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostanq ograniczone

do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigcie kolizji. d) zmiany uzasadnione okolicznoSciami o kt6rych mowa w art.35'11

Kodeksu cywilnego. e) gdy zaistnieje inna okoliczno66 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca niemo2liwoSci4 wykonania lub

nale?ytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. f) zmiany prowadzqce do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tre5ci

umowy; 1.3.1 W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczno5ci wymienionych w pkt 1.3 , mo2liwa jest w szczeg6lnosci zmiana

sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2 zmiany lokalizacji budowanych urz4dzeh. W przypadku ppkt. d zmiany

i0z13



https: I /bzp.uzp.gov.pl/ ZP 4}0PodgladOpublikowanego.aspx?i d'= 1 b..

mogq dotyczyd zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie rob6t, z

kt6rych Zamawiajqcy rezygnuje. Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1 .1, 1.2. i 1.3 stanowi4 katalog zmian na kt6re Zamawiajqcy

moze wyrazil zgodg. Nie stanowiqjednocze!;nie zobowiqzzmia do wyraZenia takiej zgody i nie rodz42adnego roszczenia w stosunku do

Zamawiaj1cego. 1.4 Zmiana os6b i podmiot6w. | .4.l Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku zdarzeh

losowych niezale2nych od Wykonawcy, na uzasadnione wyst4pienie wykonawcy, 1.4.2 Zmiany osoby pelni4cej funkcje kierownika budowy

wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezale2nej od Wykonawcy lub na 24danie Zamawiaj4cego jeZeli nie wywipuje sig on z

nalo2onych obowi4zk6w, 1.4.3 Zarnawiaj4cy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udzidu

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmianamohe nast4pic wylqcznie po przedstawieniu przez Wykonawcg oSwiadczenia

podwykonawcy o jego rezygnacj i z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oftz o braku roszcze/r wobec Wykonawcy z tytulu realizacji

rob6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opierd sig wykazujqc spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniu, Zwnawiaj1cy dopuSci zmiang pod warunkiem, 2e nowy podwykonawca wyker:ze spelnianie warunk6w w zakreqie nie

mniejszym ni2 wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wienia przez dotychczasowego podwykonawcg. Forma zafaty nale2noSci

przysluguj4cej podwykonawcom, moze ulec zmianie zprzyczyn obiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym

przez Strony umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzqdzenie podpisanego przez Strony Protokolu zmiany

umowy oke$laj qcego przyczyny zmiany oraz potwierdzaj4cego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczno6ci wymienionych

powyzej. Protok6l zmiany umowy bgdzie zdqcznlkiem do aneksu. 3. Zmiany umowy mog4 byd dokonane rownieZ w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci wskazanych w art. 144 ust. I pkt 2-6 ustawy Pzp. 4. Strony przewiduj4 mo2liwo56 zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy

o elektromobilno6ci i paliwach alternatywnychz dnia ll stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.317), o kt6rych mowaw $ 7 ust. 25 umowy,

jezeli a) zostan4 wprowadzone zmiany prz.edmiotowej Ustawy, majqce wptyw na wymagania okeflone w SIWZ oraz umowie; b) zostan4

wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej Ustawy, maj4ce wplyw na wymagania oke6lone w SIWZ oraz umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV,6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (e:eli dotyc:y):

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-04-25, godzina: I 0:00,

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

negocjacje z ogloszeniem):

Nie 
;

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> polski

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

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z

budtetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paisfwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byt przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czqSci zam6wienia: Nie

IV,6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki slu2qce sfinansowaniu zam6wieri na

badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamienal przeznaczy( na sfinansowanie calo5ci lub czg5ci zam6wienia,

nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

l.Oferta wraz z zat1cznikani musi byi podpisana przez Wykonawca. Zamawiaj4cy wymaga, aby ofertg podpisano zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wla5ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. Je2eli osoba./osoby podpisuj4ca ofertg dziala na

podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostae zlozone

wrazzofert4w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwanale2y zal4czy' dokumenty potwierdzaj4ce, ze osoba
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udzielaj4capelnomocnictwa byla upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazai w

szczeg6lnoSci ptiez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.Zasady skladania oferty przez podmioty wystgpujqce wspolnie:

2.l. Wymagiure oSwiadczenia wskazane w pkt III. 3) (o6wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz

oSwiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt l2 - 23 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp) powinny byi

zlo?,one przezkrtdego WykonawcA wspdlnie ubiegajqcego sig o zam6wienie. Oswiadczenia te majQ potwierdzai spelnianie warunkdw

udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakesie, w kt6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu

w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.2. Wykonawcy skladajqcy ofertg wsp6lnq zobowiqzani sg do ustanowienia pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawucia umowy w sprawie

zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawierai w szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o

zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zamdwienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu

wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wspolnie o udzielenie zam6wienia, przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczeri woli,

wymienione we wlaSciwym rejestrze lub eu,idencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze zostai zawarte w

umowie o wspoldzialaniu zlo2onej wraz z ofert4. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zostai zlo2ony

wraz z ofert4w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentdw) zawieraj4cego ustanowienie

pelnomocnika naleiy zal4czyc dokumenty potwierdzaj4ce, 2e osoba udzielajqca pelnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania

Wykonawcdw w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazai w szczeg6lnoSc i przez zal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru

S4dowego). 2.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgdq r.ryl4cznie z pelnomocnikiem. 2.4. Wypelniajqc formularz

oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty, powolujqc sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy,nale|y wpisai dane dotyczqce

Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powotuje

sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniani4 w zakesie, w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu, zarnieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych

mowa w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu oraz oswiadczenie Wykonawcy, 2e nie

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt \2 - 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp). 4.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia

na stronie intemetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazt:je Zamawiajqcemu o$wiadczenie (w oryginale) o

przynaleznosci lub Lraku przynale2noSci do teJ sameJ grupy kapitaloweJ o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz zezlozeniem

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

o udzielenie zam6wienia, dowody, 2e powiqzaniaz innym wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno by( zlo2one przezkrtdego Wykonawca wsp6lnie

ubiegajqcego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, ktbrzy zlozyli odrgbne oferty. Wykonawcajest uprawniony zlo|yt,wrazz

ofert4 odwiadczenie (w oryginale) o braku przynaleznodci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow,je2eli Wykonawca niejest czlonkiem 2adnej grupy kapitalowej. Wykonawcajestzobowi4zany zlo2yi

odwiadczenie o braku przynaleZnoSci do grupy kapitalowej zgodnie zprawd4, po ustaleniu znalezyt4 starannoSci4, 2e nie zachodz4 wjego

przypadku powi4zaniatworz4ce grupg kapitalowq, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz

ze SwiadomoSci4;2e skladanie nieprawdziwych oSwiadczeri slM4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej.

W takim przypadku, Wykonawca moze nie skladai o5wiadczenia o braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

okolicznoiciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. I I ustawy Pzp, tJ. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiaj4cego informacji z otwarcia ofert. Zunawiajqcy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia

o5wiadczenia o braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej. 5. Zarnawiaj4cy wykluczy Wykonawcg z postgpowani4 o ile zajd4

wobec tego Wykonawcy okoliczno5ci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12 - 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest

obowi4zany do zlozenia o6wiadczen lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o ktorych mowa w pkt IIL4) i III.5) (aktualne na dzien

zlozenia oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzajq okolicznodci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia), je2eli: l) Wykonawca wskaze dostgpnoS6 oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie

elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz danych, w szcze96lno6ci rejestr6w publicznych

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji dzialalnoSci podmiotow realizuj4cych zadania publiczne (t.j. Dz. U.22017 r.,

poz. 570, z p62n. zm.). W takim przypadku Zarnawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez WykonawcA oSwiadczenia

lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na
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podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 986) oraz wydruk6w z

Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej zgodnie zwt.46 ust. I ustawy z dnia6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i

Informacji o DzidalnoSci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz.U. poz. 647),2) Wykonawca wskaze o6wiadczenia lub

dokumenty, o ktdrych mowa w pkt III.4) i III.5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub

dokumenty przechowywane przezZamawiaj4cego zgodnie z afi.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiaj4cy w celu

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeir lub

dokument6w, o ile sq one aktualne. 7. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) (odpis z wlafciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnodci

gospodarczej,je2eliodrgbneprzepisywymagajqwpisudorejestrulubewidencji)-skladadokumentlubdokumentywystawionewkaju,w r" 'i lrr"

kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadloSci. 7.1. Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt 7., powinny byd wystawione nie wcze3niej niZ 6 miesigcy przed uptywem terminu

skladania ofert. 7.2. Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg 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

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

mid dotyczyd, zla2one 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. l.

stosuje sig. 8. Zanawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie w przypadkach okeSlonych w art. 93 ust. I ustawy Pzp. Zantawiaj4cy mo2e uniewa2nii

postgpowanie r6wnie2 w przypadku oke6lonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
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