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Ogloszenie ff 538339-N-2019 z dnia20l9-04-17 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd. Dr6g Miejskich: Opracowanie dokumentacji projektowejwr^zz

pelnieniem nadzoru autorskiego

OGLOSZENTE O ZAMoWTENTU - Uslugi

ZtmieszczanieogloszeniazZamieszczanieobowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy : Zam6wienia publiczne go

Zamfvtienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiega6 sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalno56 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

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

marginalizowanych

Nie

Nalezy podad minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22tst.2 ustawy Pzp,nie mniejszy niiz3Uoh, os6b zatrudnionych przezza|Jady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgp owanie j est przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie
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Je2elitak,naleLy wymieni6 zamawiajEcych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanie orazpodae

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

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zrmawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W prz5padku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

identyfftacyjny 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 2lI.
Adres strony internetowej (JRL) : http ://wwwzdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2nauzyska(, dostgp do narzgdziivz4dzefi lub format6w

plik6w, kf6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSPoLNE IIDZIELAIIIE ZAMOWIENIA Aeieti dotyc4t)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowaniazzamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiajqcych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, cry i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadajq pozostali

zamawiaj1cy, cz! zam6wienie bgdzie udzielane przezka2dego zzamawiaj4cych indywidualnie, cry

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalychzamawiaj4cych):

I.4) KOMITNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uryska6 pod

adresem (URL)

Tak

http : //www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Tak

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c085-e600-4bcc-a875-90b5d4f4f614

http : //www. zdm.waw.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moLna uryskad pod

adresem

Nie

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiry przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

zanqd Dr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-801 warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystaniaznarzgllziiurz4dzerfi lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pe*ny, be4poSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzimo2nauzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
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z pelnieniem nadzoru autorskiego

Numer referencyjny: ZDMIUM/DZP l3OtPN 126l 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

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

wszystkich czgfici

Ztmawiaj1cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czg5ci lub grup czQSci:

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

wykonawcy:

8

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

bud.owlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5leni e zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego. WartoS6 szacunkowa zam6wienia

przel<raczar6wnowartos6 kwoty 30 000 EURO a jest mniej szani2 r6wnowartoS6 kwoty 221 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 71320000-7

cPv:

II.6) Calkowita warto$6 zam6wienb (ie2eti zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

Warto66 bez VAI:

Waluta:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c€85-e6004bcc-a875-90b5d4f4614

Dodatkowe kody
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(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

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

zalrup6w)

Il.7)Cryprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

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

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiajqcy przewiduje

mo2liwo66 udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 ustawy p4p.

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

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

miesi4cach: lubdniach: 340

lub

data rozpoczgcia: lub ztkofirczenia:

Ckres w miesi4cach Ckres w dniach Datarozpoczgcia Data zakofrczetia

]40

II.9) Informacje dodatkowe: I .Termin realizacji zam6wienia | .l . Zamawiajqcy wymaga, aby

zam6wienie zostalo zrealizowane: l I.l.roryoczgcie: w dniu podpisania umowy, l.I.2.zakohczenie: dla

czgSci 1,2,3,5,6,7,8: do dnia 15 grudnia 2019 r. dla czgsci 4:340 dni od dnia podpisania umowy

m.1) WARUNKT IJDZTALA W pOST4pOWANru

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

rvynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiezna

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy,kt6rry spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomiczrej lub finansowej tj.

l.Wykonawca uzyskal Sredni prrych6d,za ostatnie 3lataobrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i
strat" porycja,Brzych6d,netto ze sprzeda|.y produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,prrych6d,netto ze

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28cO85-e600-4bcc-a875-9ob5d4f4614 
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sprzedtiry i zr6wnane z nimi") w wysoko6ci nie mniejszej ni2: czg36 l: 16 000,00 zl (slownie:

szesnaScie tysigcy z\otych); czgSt 2:22 000,00 zl (slownie: dwadzie6cia dwa tysiqce zlotych); czg36 3:

36 000,00 zl (slownie; trzydzief;ci szeS6 tysigcy zlotych\; c2936 4:200 000,00 zl (slownie: dwie6cie

tysigcy zlotych); czg36 5:140 000,00 zl (slownie: sto czterdzieSci tysigcy zlorych); czE36 6 : 60 000,00

zl (slownie: szes6dziesi4t tysigcy z\otych); czgi;6 7: 14 000,00 zl (slownie: czternaScie tysigcy z\otych);

czg1;6 8: 8 000,00 zl (slownie: osiem tysigcy zlotych) 2.Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej zprzedmiotem

niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej: czgS6 1: 8 000,00 zl (slownie: osiem

tysigcy zlotych); czg36 2: l1 000,00 zl (slownie: jedena6cie tysigcy zlotych); c2936 3: 18 000,00 zl

(slownie: osiemnaScie tysigcy z\otych); czg36 4:100 000,00 zl (slownie: sto tysigcy zlotych); czEi;6 5:

70 000,00 zl (slownie: siedemdziesi4t tysigcy zlotych); czg56 6: 30 000,00 zl (slownie: trzydzieilci

tysigcy zlotych); czg|tT:7 000,00 zl (slownie: siedem tysigcy zlotych); c2956 8: 4 000,00 zl (slownie:

cztery tysi4ce zlotych)

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy,kt6tzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej tj: 1.

Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzeduplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal co najmniej 2 dokumentacje

projektowe dla budowy lub przebudowy drogi, obejmuj4ce dtogq dla rower6w lub drogg dla rower6w i

pieszych, lub pas ruchu dla rower6w, na kwotg nie mniejszq,ni? 40 000,00 zl brutto ktLda. UWAGA:

warunek musi by6 spelniony niezaleinie od iloSci czgsci na jakie bgdzie zlohona oferta. 2. Wykonawca

ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,

do6wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4im powierzone, w

szczeg6lnoSci okreSlonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj . Dz. U . z

2018 r., poz. 108 zp62n. nn.), zgodnie zponi2srymwykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba

os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe (sta2 pracy w

latach) - podstawa dysponowania. dla czgsci 1,2,3,4,5,6,7,8: Projektant z uprawnieniami do

projektowania w specjalno5ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczefv I osoba - 5 lat - 5lat-

podstawa dysponowania. dla czgsci 1,3,4,5,6,'7,8 Projektant z uprawnieniami do projektowania w

specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjiiurzqdzeri elehrycznych i elekhoenergetycznych

bez ograniczefv I osoba - 5 lat -5 lat- podstawa dysponowania. Dla cz96ci 1,3,4,5,6,7,8 Projektant z

uprawnieniami do projektowania w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ivrzEdzeh

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociqgolvych ikanalizacyjnych bez ograniczefv I osoba - 5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c€85-e6004bcc-a875-90b5d4f4f614 6t26
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lat - 5 lat - podstawa dysponowania. Osoby wskzLzane powy2ej powinny posiada6 odpowiednie

uprawnienia budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.22018 r.,

poz. 108 zp62n. zm.) oruzRozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwaz dnia 11 wrzesnia

2014l w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z20l4poz.l278)b,fu

odpowiadaj4ce im inne wazne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczesniej obowiqzuj4cych

przepis6w oraz al<Etalne zaSwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorz4du

zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15.12.2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w,

in2ynier6w budownictwa oraz urbanist6w - (t.1.Dz.lJ. z 2016 r. poz. 1725). Osob4 (Kandydatem) na

stanowisko wymienione powy2ej moile by6 r6wnie2, zgodnie z art. l2austawy Prawo budowlane,

osoba, kt6rej odpowiednie kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okreSlonych w przepisach

odrgbnych, w szczeg6lnoSci w przepisach ustawy z dnia22 grudnia2}l5 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U,22018 r.,

po2.2272).

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

udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynno6ci przy realizacji zam6wienia

wrazz informacjq o kwalifikacjachzawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

rrr.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust.l ustarvy pzp

lII.2.2) Zamaviai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreSlona w art. 24 ust.5 pkt I ustawy p4p)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 tst. 5 pkt 2 ustawy pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslonaw art.24 ust.5 pkt 4 ustawy pzp)

rrr.3) wyKAz oswranczErt sKLADATvyC H BRZFjZWYKONAWC4 W CELU

wsTqPNEGo POTWTERDZENIA,ZE NIE PoDLEGA oN wyKLUczENrU oRAz SpELNTA

WARUNKI IJDZ.IALA W POST4POWANIU ORAZ SpEr.NrA KRYTERTA SELEKCJT

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c€85-e6004bcc-a875-90b5d4f4f614
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OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWT,DCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADA|IYCH PRZF,Z

wyKoNAwc4 w posT4PowANru NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZPZ

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zlo2enia w

vq.znaczonp, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zNoLenia oSwiadczeri h'rb

dokument6w, potwierdzaj1cychbrak podstaw do wykluczenia tj.: l. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt I ustawy P4p - odpis z wlaSciwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacj i o dzia\alnoSci gospodarczej, jeLeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu

do rejestru lub ewidencji.

m.t wyKAZ oswr^LnczEN LUB DOKUMENT6W SKLADAIIYCH PRZBZWYKONAWC4

w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMA^WIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLTCZNOSCL O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT I USTAWY PZP

m.5.1) w ZAKRESTE SrELNTANTA wARIINKOw UDZTALU W POSTQPoWANTU:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyLej oceniona, do zloheniaw

.gq1izrp1czorrq, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych nadziehz\oLeniao6wiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno5ci spelniania warunk6w udzialu w postqpowanlt oraz

braku podstaw do wykluczenia tj .: I .W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt

7.2.1.1. SIWZ - czgsci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq

lub miejsce zamieszkania, a je2elipodlega ono badanisprzezbieglego rewidenta zgodnie zprzepisami

o rachunkowoSci, r6wnie2 z opini1o czgsci badanego sprawozdania, aw pr4ryadku wykonawc6w

niezobowipzanych do sporz4dzania sprawozdaniafinansowego, innych dokument6w okre5laj4cych

obroty oraz aktywa i zobowi4zania- za ostatnie trry lataobrotowe, a je2eli okres prowadzenia

dzialalno$ci jest kr6tszy - zaten okres. Z za\qczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzelnia 1994 r. o

rachunkowoSci, tj. ze sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniemzarazem daty podpisu -
przezosobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeileli

jednostk4 kieruje organ wieloosobory -przezwszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku

odmowy podpisu wymagane jestza\4czenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania
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finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania

finansowego Zamawiajqcy, za,, inne dokumenty" ltzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2on4 w

Urzgdzie Skarbowym. 2.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7 .2.1.2.

SIWZ - dokument6w potwierdzajqcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzia\alnoilcizwiqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na

sumg gwarancyjn4 okreSlon4 przez Zamawiajqcego(zawieraj4cychpotwierdzenie zaplaty

uberyieczenia). 3.W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.1. SIWZ -

wykazu uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych r6wnie2

wykonywanych, w okresie ostatnich trzechlatprzed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiot6w, na rueczkt6rych uslugi zostaly wykonane - zaNqczniknr 2 (,,DoSwiadczenie

Wykonawcy") -niezaleLnie od iloSci czgSci. Do powy2szegowykazttpowinny byt do\1czone dowody

okreSlaj4ce, czy wymienione w wykazie usfugi zostaly wykonane lub s4 wykonywanenaleLycie,przy

crym dowodami, o kt6rych mowa s4 referencj eb1d? inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, na

tzeczk6rego dostawy lub uslugi byty wykonywane, aw prrp)adku Swiadczeri ci4glych lub

okresowych sE wykonywane, a jeLeli zuzasadnionej przycrqy o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy; w przypadku

Swiadczeri okresowych lub ci4gtych nadal wykonywanych referencj ebqd?inne dokumenty

potwierdzaj4ce ich naleiryte wykonywanie powinny by6 wydane nie wczesniej ni2 3 miesi4ce przed

uplywem terminu skladania ofert. 4.W celu potwierdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w pkt

7.2.2.2' SIWZ - wykaztr os6b, skierowanych przez WykonawcA do realizacji zam6wienia publicznego,

wtaz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i

wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publiczne go, atakLe zakresu wykonywanych

przez nie czynnofici oruz informacjE o podstawie do dysponowania tymi osobami - zal4cznknr 3

(,,Wykaz os6b") - dla czgsci 1,3,4,5,6,'1,8 oraz czgsci2

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJT:

Irr.6) wYKAz oSwrADczEN LUB DoKUMENT6w sKr,ADANycH pRx,EzwyKoNAwcE

W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

rrr.7) rNNE DOKUMENTY NrE WYMTENTONE w pkt rrr.3) - rrr.6)

Jeileli z uzasadnionei prrycryny wykonawca nie moze zloLrye dokument6w dotyczqcych sytuacji

finansowej lub ekonomicmej wymaganychprzezZamawiajqcego, moze przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcv spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

udziafu w postgpowaniu. 2.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziafu w
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postgpowaniu, w stosownych sytuacjachorazw odniesieniu do konkrehego zam6wienia,lub jego

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

ekonomicmej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnegolqcz4cych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.1 .Wykonawca, kt6ry poleganazasobach innych podmiot6w, orazl<t6rego oferta zostanie

oceniona najwyiej, powinien p:.zedloiryl w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

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

te same dokumenty dot. potwierdzenia spehriania warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re

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

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqcemu, 2erealin$qc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci

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

zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powy2ej przedstawia

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyhej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c

na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22atstawy Pzp,

bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym naleiryte wykonanie

zam6wieniapublicznego oraz oceny, czy stosuneklqczqcy wykonawcaztymipodmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy Zqda dokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci:

2.3.1. zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania

zasob6w innego podmiotu, przezWykonawcg,prry wykonywaniu zam6wienia,2.3.3. zakres i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach k:t6rego

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialuw postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,nealianje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych

wskazane zdolnoSci dotycz42.5. Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2'nie potwierdzaj4 spelnieniaprzez wykonawca

warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy Zqda, aby wykonawca w terminie okreslonym przezzamawiajqcego: 1) zastqpil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zalsig do osobistego wykonania

odpowiedniej czgsci zam6wienia, jeheliwykaile zdolnoSci techniczre lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4 lub ekonomiczrrq, o kt6rych mowa w pkt 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

w.1) oPrs

ry.l. 1) Tryb udzielenia zam6wienia : Przetatg nieograniczony

IV.1.2) Ztmavnajgey Lqda wniesienia wadium:
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Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetarga jest zobowipdny,przeduplywem terminu skladania ofert,

wnie$6 wadium na caly okres zttti4zania ofert4, w wysokoSci: na czg66 I: 730,00 zl (slownie:

siedemset trnldziefici z\otych); na czg36 2: 900,00 zl (slownie: dziewig6set zlotych); na czg36 3: I

200,00 zl (slownie: tysi4c dwieScie ztotych);na czg36 4: 7 000,00 zl (slownie: siedem tysigcy zlotych);

naczg(ie 5: 4 800,00 zl (slownie: cztery tysi4ce osiemset zlotych)naczg36 6: 2 300,00 zl (slownie:

dwa tysi4ce trzysta zlotych) na czg56 7: 480,00 zl (slownie: czterysta osiemdziesiqt zlotych) na czg36

8: 250,00 zl (slownie: dwie6cie pig6dziesi4t zlotych)

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

Nie

Nale2y poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalog6w elektronicznych :

Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

ZloLenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzlo2eniem oferty zasadniczej;

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6q kt6rry zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewi dywana minim alna liczb a wykonawc6w
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Maksymaln a liczb a wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w :

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewtduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamic zrrcgo systemu zakup6w:

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie

katalog6w elektronicznych :

Nie

Przewiduje sig pobranie ze zNo2onych katalog6w elektronicnrych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Nalery wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zam6wienia:
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Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oruz

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 wysoko6ci post4pief):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgfu elektronicznego,ronri4zari i specyfftacji technicnrych

w zakresie po\qczeh:

Wymagani a dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej :

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,ld6rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCEfl"Y OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

N.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

l. Cena ofertowa brutto 60,00

Z.deklaracja wykonywania co miesi gcznych sprawozdaf 20,00

3. deklaracj a udostgpnienia material 6w poprzez Internet przez 24 h na dobg 20,00

1V,2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24araust.1 ustawy Pzp (6rzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jestzastrze2enie prawa do udzieleniazam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowa dzenia negocj acj i Nie

Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

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

roztr.riqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeLeli zamawiaiqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzia\. dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwi4zari: Nie

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujEce minimalne wymagania, kt6qtm muszQ odpowiada6

wszystkie oferty:

PodziaNnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

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

Wymaganiadotyczqce rejestracji i identyfftacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymaganiatechnicznewz4ilzehinformatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicanej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:
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Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania;

Wykonawcy,l<t1rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zatnl<nigcia licytacji elektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanqwprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

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

Wymaganiadotyczqcezabezpieczenianaleirytegowykonaniaumowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

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

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y w skaza(, zak'r es, charakter zmian oraz warunki wprowadze nia zmian:

I'Zgodnie ztreficiqart.I44 ustawy - Prawo zam6wieri publicznychZamawiaj4cy przewiduje zmiany

postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy

dotyczqce wartoSci umowy, terminu realizacjiumowy, sposobu rozliczehumowy, terminu rozliczeh

umowy, zwigkszenieliczby spotkari za pelnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia

nastgpuj4cych okolicznoSci: 1)w razie konieczno6ci podjgcia dzialafi zmierzaj4cych do ograniczenia

skutk6w zdarzenia losowego wywolanego przezc4mniki zewngtrzne, kt6rego nie mo2na bylo

przewidzie6 z pewnoSciL, szczeg6lnie zagru2ajEcebezpoSrednio zyciulub zdrowiu ludzi lub gro1qcego

powstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem

naruszaj4cym dyscypling 6rodk6wpublicznych;2)w nastgpstwie wyktaczajqcychpozaterminy okreSlone

w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych termin6w formalno-prawnych urzgdowych maj4cych

wpfyw na termin realizacji zam6wienia o ile ichprzycryn4 nie s4 zaniedbanialtb zaniechania

Wykonawcy; 3)ograniczenia 6rodk6w budZetowychprzenraczonychnarealizacjg zam6wienia;

4)konieczno6ci wykonania opracowari projektowych zamierrtych; 5)decyzj i iwficnrych organ6w

administracji publicznej lub samorz4dowej, w szczeg6lno6ci Biura Polityki MobilnoSci i Transportu

Urzgdu m.st. Warszawy, kt6re maj4 wplyw na spos6b wykonania lub zakres Przedmiofu zam6wienia. -
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odpowiednio do tego jaki wplyw na te zrl:riarry bgd4 mialy vryilej wymienione przypadki . 2.Zmiany

umowy mog4 by6 dokonane r6wniez w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I

pk|2-6 ustawy Pzp. 3.Warunkiem wprowadzeniazmianzawartej umowy jestsporzqdzenie podpisanego

przez Strony Protokolu zmiany umowy okreSlaj4cego przyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego

wyst4pienie, co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym paragrafre. Protok6l zrniany

umowy bgdzie zalqcznrkiem do aneksu do niniejszej umowy.

IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019 -04-26, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdlna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (pttzetarg

nieo granicz ony, przetar g ograniczony, negocj acj e z ogloszeniem) :

Nie

Wskaza6 powody:

Jqzyklub jgzyki, w jakich mogg byd sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

>pl

IV.6.3) Termin rwiyztniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przlryadku

nieprryznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zrvrotowi

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

Handlu (EFTA), kt6re mialy bytprzeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki slui4ce

sfinansowaniu zam6wierf, na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy ztmierzzl

przeznglcryd na sfinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

W.6.6) Informacj e dodatkowe :

L Oferta wraz z za\qcznrkamimusi by6 podpisana przezWykonawc a. Zamawiajqcy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalno6ci gospodarc zej. JeLeli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa, to

https://bzp.uzp.gov.pt/ZP400PodgladOpubtikowanego.aspx?id=3d28c085-e600-4bcc-a875-90b5d4f4f614
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pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6

zlo2one wraz z ofertq w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleiry

zal4czyt dokumenty potwierdzajqce,2e osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla upowa2niona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat w szczeg6lno5ci

przez zal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.Zasady skladania oferty przez podmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1.Wymagane oSwiadczeniawskazane w sekcji III.3 (oSwiadczenie Wykonawcy

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

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pl<t 12-23 i ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy P7p) powinny by6 zlo2one

przez kazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. O6wiadczeniate maj4 potwierdza6

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

kaidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (ub dokumenty) zawieraj1cy ustanowienie

pelnomocnika musi zawieralw szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowaniao zam6wienie publiczne, kt6rego

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

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

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

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

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moZe:

zostal zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu z\oionejwrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zostat zloilony wrazz ofert4 w formie oryginalu lub

notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawieraj4cego ustanowienie

pelnomocnka naleiry zaNqcryt dokumenty potwierdzaj 1ce, 2e, osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla

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

w szczeg6lnofici przez zalEczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.3. Wszelka korespondencja

orazrozliczenia dokonywane bgdq wylqcmie zpelnomocnikiem. 2.4.Wypelniaj4c formularzoferty, jak

r6wnie2 inne dokumenty, powofujqc sig na Wykonawcg, w miejscu np. na^Na i adres Wykonawcy,naleiry

wpisa6 dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca,h6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w

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

powofuje sig na ich zasoby, warunk6w udziatuw postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(o6wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udziafuw postgpowaniuoraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na
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podstawie art.24 ust. l pkt 12 -23 iust.5 pkt 1,2 i4ustawyPzp).4. Wcelu wykazaniabrakupodstawdo

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okoliczno5ciach, 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 przekan$e Zamawiaj4cemu o5wiadczenie (w

oryginale) o prrynale2no6ci lub braku przynaleimo5ci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z.e zloLeniem o6wiadczenia o prrynale2noSci do tej samej grupy

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

zam6wienia, dowody,'2epowiEzaniazinrrymwykonawc4 nie prowadzqdo zal<\6ceniakonkurencji w

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

powinno byt zlo2oneptzezku2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu

do wykonawc6w,kt6rzy zloiryli odrgbne oferty - zal4czniknr 4. Wykonawca jest uprawniony zloLyt,wraz

z ofert1 oSwiadczenie (w oryginale) o braku prrynalehnoSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z

dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, je2eli Wykonawca nie jest czlonkiem

2adnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zlotyt o6wiadczenie o braku prrynalehnoSci do

grupy kapitalowej zgodnie zprawd1, po ustaleniu znaleiryt4 starannoSci4,2e nie zachodz4w jego

przypadku powiqzania tworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e SwiadomofciE, '2e skladanie nieprawdziwych oSwiadcz.eri

sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, .

Wykonawcamo2e nie skladad oSwiadczenia o braku przynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej, na

podstawie i w okoliczroSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 11 ustawy P"p,tj. w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej ZamawiajQcego informacji z otwarcia ofert. Zamawiaj4cy nie

bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia oSwiadczenia o braku

prrynaleinoSci do tej samej grapy kapitalowej .5. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawcg z postgpowania, o

ile zajdq wobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 lust. I pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1,2\ 4

ustawy Prp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zlohenia oSwiadcz.eri lub dokument6w

potwierdzaj4cych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5 (aktualne na dziehzfoLenia

oSwiadczenia lub dokumenty,lt6re potwierdzajE okoliczroSci spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), je2eli 1) Wykonawca wskaze dostgpnoS6

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

okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezp\atnychbaz danych, w szczeg6lnoSci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno5ci,

podmiot6w realinjqcychzadaniapubliczne (tj. Dz. U.22017 r. poz. 570 zp6tn.zn.). W takim

przlryadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przez Wykonawcg

oSwiadczenia lub dokumenty.Dotyczy to w szczeg6lno6ci informacji odpowiadaj4cej odpisowi
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aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (t.j.Dz.U. 22018 r.,poz.986) oraz wydruk6w z Centralnej

Ewidencji i Informacji oDziaNalnoSci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

o Centralnej Ewidencji i Informacji oDzialalno5ci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dr.U. poz.647).Wykonawca wskaze oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w sekcji IIL4 i III.5,

kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiaj1cego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywane przez Zamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy PZp. W takim przypadku

Zamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniuoraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile se one aktualne. 7. Jeheli

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

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

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

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

miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio,2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w plt 7., powinny by6 wystawione nie wczefiniej ni2 6

miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.7.2. JeLeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

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

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcl'm odpowiednio

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

oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy1, zlo2one przed notariuszem lub przed organem

s4dowym, administracyjnym albo organem samorzQdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze

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

pkt 7.1. stosuje sig. Zamawiajqcy uniewazni postgpowanie w prrrypadkach okreSlonych w art. 93 ust. I .

ustawy Pzp. Zamawiajqcy moLe uniewa2ni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okreSlonym. w art.93

ust. la ustawy Pzp)'

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla
Czg56

1 Nazrva: projektu zbudiletupaficypacyjnego pn. ,,Uzupeln| DZIURE -infrastruktura rowerowa
nr:

wzdhtL Grenadier6w"

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

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
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okreSlenie z^potrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przygotowanie

dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla projektu zbudhetupartycpacyjnego

pn. ,,Uzupelnij DZIURE -infrastnrktura rowerowa wzdlu? Grenadier6w"

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefit(CPV) : 7 1320000 -7, 7 1220000 -6

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

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

datarozpoczgcia:

data zakohczenia: 20 19 - 12 - | 5

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

l. Cena ofertowa brutto 50,00

2. deklaracja wykonywania co miesigcznych sprawozdafi 20,00

l. deklaracja udostgpnienia material6w poprzez Internet przez 24 h na dobg 20,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wrzzpelnieniem nadzoruautorskiego dla
CzgS(,

2 Nazwa: projektu z bud2etu partycypacyjnego pn. ,,Uzupelnienie sieci tras rowerowych na
nr:

Bielanach".

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

budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagan) a w prz]ryadku partnerstwa innowacyjnego -

okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przygotowanie

dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla projektu zbudhettpartycypacyjnego

pn. ,,Uzupelnienie sieci tras rowerowych na Bielanach".

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieir(CPV) : 7 I 3 20000- 7, 7 1248000-8, 7 1220000-6

3) \ilarto66 czg5ci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):
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Warto66 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakofrczenia: 20 19 - 12 - | 5

5) Kryteria oceny ofert:

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wrzzpelnieniem nadzoruautorskiego dlaCz93(
3 Nazrva: projektu zbud2etupartycypacyjnego pn. ,,Uzupelnienie sieci tras rowerowych nanr:

Chomicz6wce"

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zalves, rodzaj i itoit dostaw, uslug lub rob6t

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

okre5lenie zapottzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty budowlane:przygotowanie

dokumentacji projektowejwraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dlaprojektu zbudaetupartycypacyjnego

pn. ,,Uzupelnienie sieci tras rowerowych na Chomiczbwce,,

2) wsp6lny slownik zam6wiertr(cPv) : 7 t320000 -7, 7 1220000 -6, 7 1249000-8

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

https://bzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c085-e6004bcc-a875-90b5d4f4614

Kryterium Tnqoooni

l. Cena ofertowa brutto 50,00

2. deklaracja wykonywania co miesigcznych sprawozdari 20,00

3. deklaracja udostgpnienia material6w poprzez Internet przez24 h na dobq 20,00
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Kryterium 7

l. Cena ofertowa brutto 50,00

Z. deklaracj a wykonywania co miesigcznych sprawozdari 20,00

3. deklaracja udostgpnienia materia\.6w poprzez Internet przez24hna dobg 20,00
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datarczpoczgcia:

data zakoitczenia: 20 | 9 - 12 - | 5

5) Kryteria oceny ofert:

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Przedmiot zam6wienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wrazz
CzgS(,' 4 Nazrva: pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadaniapn. ,,Przebudowa podskarpowej trasy
nr:

rowerowej"

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalves, rodzai i ilo!6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcre1lenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowaryjnego -

okreSlenie z^potrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiot

zam6wienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wrazzpelnieniem nadzoru autorskiego dla

zadaniapn.,,Przebudowa podskarpowej trasy rowerowej"

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPD : 7 I 320000-7, 7 1220000-6

3) Wartofd czgsci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4\ Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach: 340

data rozpoczgcia;

datazakofrczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

l. Cena ofertowa brutto
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. deklaracja udostgpnienia material6w poprzez Internet przez24hna dobg:
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. deklaracja wykonywania co miesigcznych sprawozdaf

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wrazzpelnieniem nadzoru autorskiego w
Czg(;(,

5 Nazrva: zakresie budowy drogi dla rower6w przy ul. Starzyfskiego na odc. od ul. Namyslowskiej
nr:

do Ronda Zaba.

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoSt, zalves, rodzaj i itoit dostaw, uslug lub rob6t

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

okre5lenie zapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przygotowanie

dokumentacji projel:towej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w zalcresie budowy drogi dla rower6w

przy ul. starzyfskiego na odc. od ul. Namyslowskiej do Ronda Zaba.

2) Wsp6lny Slownik Zamilwiefir(CPv) : 7 1320000-7, 7 1220000 -6

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSd bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

datarozpoczgcia:

data zakoftczenia: 20 | 9 - 12- | 5

5) Kryteria oceny ofert:

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Kryterium Znaczenie

l. Cena ofertowa brutto 50,00

2. deklaracja wykonywania co miesigcznych sprawozdari 20,00

3. deklaracja udostgpnienia materiaN6w poprzezrnternetprzez24 h na dobq 20,00

https://bzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c085-e6004bcc-a875-90b5d4f4614
23126
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Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla

projekt6w zbtdhetttpartycypacyjnego pn. ,,Bezpiecnrc przeji;cia dla pieszychiprzejazdy
Czgfi(,' 6 Nazwa: dla rowerzyst6w. Ochota"; ,,Bezpieczne przejilcia dla pieszych i przejazdy dla
nr:

rowerzyst6w. Sr6dmie6cie"; ,,Bezpieczne przejScia dla pieszychiprzejazdy dla

rowerzyst6w. Sr6dmieScie";,,Usprawnienie ruchu rowerowego (Stare Wochy)"

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienin (wielkoit, zakres, rodzai i iloii dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagari) a w pr4padku partnerstwa innowacyjnego -

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

dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla projekt6w z bud,:Zetu partycypacyjnego

pn. ,,Beryieczneprzejilciadla pieszychiprzejazdy dlarowerzyst6w. Ochota"; ,,Bezpieczne przejScia dla

pieszych iprzejazdy dla rowerzyst6w. Sr6dmie6cie"; ,,Bezpieczne przejScia dla pieszychiprzejazdy dla

rowerzyst6w. Sr6dmieScie";,,Usprawnienie ruchu rowerowego (Stare Wlochy)"

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefr(CPv) : 7 I 320000- 7' 7 1220000 -6

3) Warto66 czgsci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Warto66 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia'.

data zakohczenia: 20 | 9 - 12' | 5

5) Kryteria oceny ofert:

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

CzgS(.7 Nazwa: Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbgdnej do budowy wyniesionych

nr: przejazd6w dla rowerzyst6w i przejill dla pieszych w ramach realizacjiprojekt6w z

https://bzp.uzp.gov.pt/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c085-e600-4bcc-a875-90b5d4f4f614

Krvterium
Tnqozprrie

l. Cena ofertowa brutto 60,00

2. deklaracja wykonywania co miesigczrych sprawozdafi 20,00

3. deklaracja udostgpnienia material6w poprzez Internet pnzez 24 h na dobg 20,00

24t26
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budzetu partycypacyjnego pt. ,,Poprawa warunk6w dla ruchu pieszego i rowerowego na

Woli"

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

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

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

dokumentacji projektowej niezbgdnej do budowy wyniesionychprzejazd6w dla rowerzyst6w i przejS6 dla

pieszych w ramach realizacji projekt6w zbud2efipartycypacyjnego pt. ,,Poprawa warunk6w dla ruchu

pieszego i rowerowego na Woli"

2) Wsp6lny Slownik Zamilwiertt(CPV) : 7 1320000 -7, 7 1220000 -6, 7 1248000- 8

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

datarozpoczgcia:

data zakohczenia: 20 | 9 - | 2 - | 5

5) Kryteria oceny ofert:

6) INFORMACJE DODATKOTilE:

Czg56 Przygotowanie dokumentacji projektowej wrazzpelnieniem nadzoru autorskiego dla
8 Nazwa:

nr: zadania pn. ,,Budowa ci4gu pieszo-rowerowego w ul. Trakt Lubelski"

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

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

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

dokumentacji projektowej wraz z pehrieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Budowa ci4gu pieszo-

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c085-e6004bcc-a875-90b5d4f4614 25126

Kryterium 7 t4wzwur\

L Cena ofertowa brutto i0,00

2. deklaracja wykonywania co miesigczrych sprawozdari 20,00

l.deklaracja udostgpnienia material6w poprzez Internet przez 24 h na dobq 20,00
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rowerowego w ul. Trakt Lubelski"

2) Wsp6lny Slownik Zrm6wiefir(CPV): 7 I 320000-7, 7 1220000-6, 7 1248000-8

3) WartoS6 czg5ci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o watroSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

olres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 20 | 9 - | 2 - 1 5

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium 7

l. Cena ofertowa brutto 50,00

Z. deklaracja wykonywania co miesigcznych sprawozdaf 20,00

l. deklaracja udostgpnienia material6w poprzez Internet przez24 h na dobg 20,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d28c-085-e600-4bcc-a875-90b5d4f4f614 26t26


