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Ogloszenie nr 543259-N-2019 z dnia 2019-04-30 r

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz1d Dr6g Miejskich: Przebudowa sygnalizacji na skrzyZowaniu Al. NiepodlegloSci- ul' Bator€go

oraz Al, NiepodlegloSci - ul. Rakowiecka

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU- Robotv budowlane

Zamieszczanie oglovenia: Zunieszczattb obowiqzkowe 
,l_ rr

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia pubtcznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srudk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa pmjektu lub programu

O zam6wienie mogd ubiega6 sig wylqcznie zaklady pmcy chronionej oraz uykonawcy, kt6rych dzialalno56, lub dzialalnoSd ich

wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6rc bqdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjq os6b

bqdqcych czlonkami grup spoleenie marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nate24cych do jednej lub wiEcej kategorii, o kt6rych mowa w art' 22ust'2

ustawy pzp, nie mniejszy niz 30%o,os6b zatrudnion ych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ,{CY

Postqpowanie przeprcwadza centralny zamawiajqcy

Nie

postgpowanie przepmwadza podmiot, kt6rcmu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli przeprowadzenie postgpowania

Nie

lnformacje na temat podmiotu kt6rcmu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie postqpowania:

Pos tgpowa n ie j est p rze p mwadza n e wsp6 ln ie przez zannw ia-iqcych

Nie

Je2eli tak, nale2y wymieni6 zamawiajqcph, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanie orazpcd.a( adresy ich siedzib, kraiowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przepruwadzania postqpowania wsp6lnie zzamawiaiqcymi z innych pahstw czlonkowskich Unii Europejskiej -

maj4ce zastoswanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAzwA I ADRES: Miasto Stolecme Warszawa- Zarz1dDrogMiejskich krajowy numer identyfikacyjny 0000000000000Q ul. ul.

Chmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwoPolska,tel.22 55 89 000, e-mailzzp@.dm'waw.pl, faks 228 909 211'

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

Adres profilu nabpvcY:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskac dmtgp do narzEdzi i urz4dzeh lub format6w plik6w kt6re nie sa og6lnie dostqpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIA JACEG O : Admini sf acj a samorz4dowa

r.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENI A (ieieli dotvcz$:

podzial obowiqzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w prz)?adku vrsp6lnego
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przeprowadzania postEpowania z zamawiajqclmi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cph jest

odporvie<izialny zaprzeprowadzeniepostgpowaoia,czyiwjakimzakresiezaprzqrowadzariepostqpowaniaodpowiadaj4pozostali

zamaviaj4cy,czy zam6wienie bgdzie udzielan eprzezku2dqo zzamawiajqcych indywidualnie , czy zatr,6tlli'enie zostanie udzielone w

imieniu i na rzebz pozostatych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUIIIKACJA:

Nieograniczony pelny i bezpo6rrdni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uzyska6 pod adrcsem (uRL)

Tak

htP ://w{vw.zdm.waw.Pl

Adres stmny internetowej, na kt6rrj zamieszczona bqdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia

Tak

htP://www.zdm.waw.Pl

Dostqp do dokument6w z postqpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesyla6:

Elektrcnicznie

Nie

adres

Dopuszczonejest przeshnie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymaganelpst przeshnie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi by6 sporzqdzura w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaino6ci.

Adres:

Zanqdlt6gMiejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzyst nnia z ntrzqdzi i urzqdzeilub format6w plik6w, kt6rc nie s4 og6lnie dostqpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych nan$zi mo2na uzyska6 pod adresem: (URL)

l:

SEKCJA II: PR.ZEDMIOT ZAMoWIENIA

.: ,, ; r II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiai4cego: Przebudowa sygnalizacji na skrzy2owaniu Al. NiepodlegloSci - ul. Batorego r , " .,

oraz Al. NiepodlegloSci - ul. Rakowiecka

Numer refertncyjny: ZDMfu MTDZP l38lPNl32l 19

Przed wszczgciem postQpowania o udzielenie zanxiwienia przepmwadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zanr6wienia: Roboty budowlane

I ' II.3) Informacja o mo2liwoSci sldadania ofert czg5cbrvych
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Zam6wienie podzielone jest na czg(ci:

Nie

Oterty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w odniesieniu do:

Zamtwiajqcy zastrzega sobie prarm do udzielenia l4cznie nastqruj4cych czgsci lub grup czg6ci:

Malsymalna lic2ba czqsci zamiwienia, na kt6rr moie zostad udzielone zanr6wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zabes, rodzaj i ibit dostavt, uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie

zapotzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - olaeSlenie zapotzebowania na innowacyjny produkt,

uslugg lub mboty budowlane: przebudowa sygnalizacji na skrzyzowaniu Al. NiepodlegloSci - ul. Batorego oraz Al. NiepodlegloSci - ul.

Rakowiecka. Szczeg6lowo przedmiot zam6wiania okeSlony zostal w dokumentacji techniczn$ (Rozdzial V SIWZ) i przedmiarach rob6t

(Rozdziaf VI SIWZ). WartoS6 szacunkova zam6wiania przekacza r6wnovartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza nD r6wnowartoSd

kwoty 5 548 000 EURO

Il.5) Gl6wny kod CPV: 45233294-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Crlkowita wartosd zandwienia (ie1eli zamawiaiqcy podaie infirmacie owartoici zam6wienia)'.

Warto66 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uniw ramowych lub dynamienego systemu zakup6w - szacunkowacalkowita maksymalna tnrtoit w caLw okrcsie

o b ow i q4+t a n b um owy r o m owei lu b dy n a m i cme go sy s I e m u z a kup6w)

ll.7)Czyprzewiduje sig udzietenie zam6wie6, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6 i T lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okdlenie przedmiotu, wielko5ci lub zakresu oraz warunk6wna jakich zostan4 udzidone zam6wienia, o kt6rych mowa w art' 67 ust' I pkt

Il.g) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostah z^ws,taa umowa ramowa lub okres, na lit6ry

zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lub dniach: 120

lub

data rozpoczgcb: lub zakoiczenh:

Il.9)Informacjedodatkowe: ZamawiajEcywymaga,abyzam6wieniezostalozrealizowane: l.rozpoczqcie:oddniazawarciaumowy'2'

zakohczenie: I 20 dni od zawarcia umowy (2019 r.)'

TECHNICZNYM
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ilI.l) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU

[I.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre3lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych

przepis6w

OkreSlenie warunk6w

Informadje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkeSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siE Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 nastqpujqce warunki udzialu w

postgpowaniu dotycz4ce sltuacji ekonomicznej lub finansowej d.: l) Wykonawca uzyskal Sredni przychldza ostatnie 3 lata obrotowe

(na podstawie ,,rachunk6wzysku i strat" pozycja,,przych6d netto ze sprzeda2y produkt6w towar6w i material6w" lub ,,prrych6d netto

ze sprzda1y i zr1wnaneznimi") w wysokoSci nie mniejszej ni2 3 000 000,00 zl (slownie: trzy miliony zlotych). 2) Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cyrvilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zvi4zanej z przedmlotem niniejszego zam6wienia,

na sumg gwarancyjn4 co najmniej I 500 000,00 zl (slownie: jeden milion pig6set tysigcy zlotych).

lnformacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zauodowa

Okresleriie warunk6w O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniajq nastEpuj4ce warunki udzialu w

postEpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej tj.: 1) Wykonawca nie wczeSniej niZ w okresie ostatnich 5 lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoScijest k6bzy - w tym okresie wykonal: co najmniej 3

zam6wienia w terenie miejskim o populacji nie mniejszej niz 100 tysigcy mieszkaic6wo wartoSci l4cznej nie mniej ni2 800 000p0 zl

brutto na remont lub budowg sygnatizacji na skrzyZowaniach lub przejSciach dla pieszych, w tym jedno z nich na kwotg nie mniej ni2

400 000,00 zl brutto, oraz I zam6wienie w terenie miejskim o populacji nie mniejszej ni2 100 tysigcy mieszkahc6w o wartodci nie

mniejszej ni2 800 000,00 zl brutto na budowg lub remont zatoki autobusowej lub nawierzchni chodnik6w lub nawierzchnibitumicznej.

2) Wykonawca ma dodyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnioriami, doiwiadczeniem i

wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanq im powierzone, w szczeg6lnoSci okreSlonymi przepisami ustawyz dnia 7

lipcalgg4tPrawo budowlane (tj. Dz. lJ.z2018r.,poz. 1202,zp62n.zm.),zgodniezponizszym wykazem: Lp. Stanowisko -

Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - DoSwiadszenie zawodowe (liczba lat ;iracy na danym

stanowisku) - podstawa dysponowania. l.- Kierownik rob6t elektrycznych*r - I osoba - 2lata- 2lata - podstawa dysponowania. 2.-

Kierownikrob6tdrogowych*'?- l osoba-2lata-2lata-podstawadysponowania.3.- Kierownikrob6tsanitamych*3 - I osoba-2lata

- 2 lata - podstawa dysponowania. 4.- Brygadzista*4 - I osoba - 2 lala - 2lata -podstawa dysponowania (umowa o praca). 5.- Monter

elektryk*5 - 5 os6b -2lata - 2 lata - podstawa dysponowania (umowa o pracg). 6.- Kadra pracownicza zprzy3olowaniern w zakesie

prac drogowych zwiqzanychz wymian4 nawierzchni i chodnik6w - 5 os6b - nie dotyczy -2lala- podstawa dysponowania (umowa o

prac1).7 .- Kadra pracovn icza zprzygotowaniern w zakresie prac sanitamych - 5 os6b - nie dotyczy - 2 lata - podstawa dysponowania

(umowa o pracg). *' Kierownik rob6t elektrycznych powinien posiada6 uprawnienia budorvlane do kierowania robota-mi budowlanymi

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wz1dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych. *'Kierownik rob6t drogowych

powinien posiada6 uprawnienia budorvlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci drogowej. +3 Kierownik rob6t

sanitamych powinien posiadai uprawniaria budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno3ci instalacyjnej w zakesie

sieci, instalacji i w4dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych i kanafizacyjnych. *4Brygadzisa posiadajqcf l.

Swiadectwo kwalifikaclne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacjq na stanorvisku dozoutrz$zeh, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napigciu nie wy2szym ni2 lkV (lub: o napigciu znambnowym powyzej I kV), 2. Swiadectwo kwalifikact'ne

uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 na stanowisku eksploatacji urzqdzeh, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napiEciu

niel'lq1,2sz1rrr. niz lkV (lub o napigciu znamionowym powyzej lkV). *5Monter elektryk posiadaj4cy Swiadectwo kwalifikacy'ne

uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 na stanowisku eksploatacji urzqdzeh, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napiEciu

nie wy2szyrn niz lkV (lub o napigciu znamionowym powyzej lkV). Kierownicy rob6t powinni posiada6 odpowiednie uprawnienia

budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202,2 p62n.zm.) orazrozporzqdzsria Ministra Infrastruktrry i

Rozwoju z dnia ll wrzeSnia 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 po2.1278) fub

odpowiadaj4ce im inne waZne uprawnioria budowlane wydane na mocy wczeSniej obowiqzujqcych przryis6w oraz posiadad aktualne

zaSwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorzqdu zawodowego (zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r: o
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samozqdach zawodowych architekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz urbani$6w (tj. Dz. U. z2016r. poz. 1725,zp62n.zm.)).

Stanowiska okeslone powyzej mog4 zostai r6wnie2 powierzone obpvatelom paristwczlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcankiej oraz innych kraj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. lZawlawy Prawo budowlar.e orazz

przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznaraania kwalifikacji zawodowych nabyych w paristwach czlonkowskich

Uni i Eqrcpejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 227 2).

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6wwskazania wofercie lub we wniosku o dopuszczorie do udzialu w postgpowaniu imion i

nazwisk m6b wykonujqcych czynnoSci pny rcalizacji zam6wimia wraz z informacjq o kwatifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu

tych os6b: Nie .,t,\ , ,

Informacje dodatkowe:

IIr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIL2.l) Podsawy wykluczenia olceslone w *t.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamtwiajqcy przewiduje wykluczenh wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTakZanawiaj4cy przewiduje

nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wyf,luczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa qykluczenia okeslona w art. 24 ust 5 pkt 2 ustawy Pzp) :'

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

rII.3) wyKAz oSwIADCzEx sxr-lolNy cHpp;;EZwyKoNAwcE w cELU wsrEPNEGo POTWIERDZENIA, ZE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA WARUNKI TJDZIAI,U W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnhniu warunk6w udziafu w postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WyKAZ OSWIADCZEU r,Ur pOTUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAwCE W POSTEPOWANIU NA

wEZwANIE zAMAwTAJACEGo w cELU poTwIERDzENIA oKoLICzNoSct, o xr6nvcH MowA w ART' 25 usr' I

PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiaj*cywezwie WykonawcE, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym, nie k6tvym ni2 5 dni,

terminie aktualnych na dzie6 zlozeniaoSwiadczen lub dokument6w, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczenia tj': I W celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i inbrmacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji'

Irr.5) WyKAZ OSWIADCZEN Ltls oOTuMENTOw SKI-ADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

wEzwANrE zAMAwTAJACEGo w cELU poTwIERDZENIA oKol-lczNoSct, o xtORvcH MowA w ART' 2s usr' I

PKT I USTAWY PZP

ru.s.l) wZAKRESTE SPELNTAMA WARUNKoW UOZmr,U W POSTIPOWANIU:

Zamawiaj*cy wezwie WykonawcE, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlo2enia w wznaczonym' nie kr6twym niz 5 dni'

terminie aktualnych na dzieh zlozeniaoSwiadczen lub dokument6w, potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu d':

l. czgsci sprawozdania finansowego (rachund< zysk6w i strat), w przlpadku gdy sporz4dzenie sprawozdania wymaganejest przepisami

prawakraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a jezeti podlega ono badaniu przebieglego rewidenta

zgodnie z przepisami o rachunkorvosci, r6wniez z opiniq o czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowiqzanych do sporz4{zania sprawedania finansowego, innych dokument6w okre(lajqcych obroty oraz aktlua i zobowiqzania -

za ostahie trzy lata obrotowe, a je2eli okes prowadzaria dzialalnoSci jest kr6szy -zatan okres. Z zal}czonej czqsci.sprawcdania

finansowego powinno wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 usl 2 ustawy z dnia2gwrzefinia 1994 r' o rachunkovoSci' tj'

2e sprawozdanie hnansowe zostalo podpisane - z podanian zarazemdaty podpisu - przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g
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rachunkoulch,ikierownikajednostki,aje2elijednostk4kierujeorganwieloosobo.v{y-przezwszystkichczlonk6wtegoorganu 
W

przypadku odmowy podpisu wymaganejest z alqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego' W

przypadku rv\&konawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego Zamawiajqcy, za ., inne dokumenty" uzna

m.in. deklaracjg podatkowa plT zlozon4w Urzgdzie Skarbowym. 2. dokument6w potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnoSci cylvilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumE

gwarancln4okreSlonq przu.Zamaliajrlcego(zawierajqcychpotwierdzeniezaplatyubezpieczenia).3.wykazurob6tbudovlanych

wykonanych nie wczeSniej niz w okresie ostatrrich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okes prowadzenia dzialalnoSci

jest kr6szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, narzeczkt6rych roboty te

zostaty wykonane. Do powy2szego wykazu powinny by6 dolqczone dowody okeSlaj4ce, czy wymienione w wykazie roboty zostaty

wykonane nale2 ycie, w szczeg6lnogci informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidlowo uko6czone, przy czyrndowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz kt6rego roboty budowtane byty wykonywane, a je2eli z uzasadnbnej przyczyny o obiektylvnym charakErze wykbnawca nie jest

w stanie uzyska6 tych dokument6w - inne dokumenty. 4. wykazu os6b, skierowanych przu. Wykonawca do realizacji zam6wienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnian, do3wiadczenia i wyksztalcenia niezb$nych dla

wykonania zam6wioria publicznego, a takze zakresu wykonywanych przeznie czynno6ci oraz informacjqo podstawie do

dysponowania tymi osobami.

rrr.s.2) w ZAKRESIE KRYTERToW SELEKCJI:

IIr.6) WI,KAZ OSWTADCZEN LUn OOTUMENTOW SKI-ADANYCH PRZEZ WYKONAWCE w POSTqPOWANIU NA

wEzwANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O XToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1

PKT 2 USTAWY PZP

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

I . Je2eli z uzasadnimej przyczyny wykonawca nie moze zlo|yl dokument6w dotyczqcych sluacji finansowej lub ekonomicznej

wymaganych i:rzaZamawiaj4cego,mo2eprzedstawidinnydokument,kt6rywwystarczaj4cyspos6bpotwierdzaspelnianieopisanych

przezZamawiaj4cego warunk6w udziah w postgpowaniu. 2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziahr w

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesien iu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci, polegad na zdolnoSciach

technicznych lub zaraodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicmej innych podmiot6w, niezale2lie od charaktsru prawn€o

l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych. 2.1. Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwy2ej, powinien przdloly( w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzanie braku podstaw do

wykluczaria, kt6re jest zobowi4zany zloZyi wykonawca,jak r6wnie2 te same dokumenty dot. potwierdzania spelniania warunk6w

udzialu w postgpowaniu, kt6re wykonawca wykazujez powolaniem sig na zasoby tego podmiotu. 2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolno5ciach |ub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii Zamawiaj4conu ,2erealizrtj4c zam6wiqrie, bqdzie dysponowal

niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobowi4zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozyi.li niezbefinychzasob6w na potrz eby realizacjizam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powyZej przedstawia Wykonawca,

kt6rcgo oferta zostanie ocenionanajwyaej.2.3. W celu oceny, czy Wykonawcapolegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innych

podmiot6w na zasadrch okedlonych w art. 22austawy Pzp,bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umo2liwiajqcym

nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego ora.z oceny, czy stosunek lqcz4cy wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczyrvisty

dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 2Edadokument6w okre5laj4cych w szczeg6lno6ci: 2.3.1. zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w

innego podmiotu,2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu,ptzez Wykonawca, przy wykonywaniu zam6wisria, 2.3.3.

zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonl"waniu zam6wienia, 2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca

polega w odniesieniu do warunk6w udziafu w postgpowaniu daycz4cych wyksztdcenia, kwalifikacji zaraodowych lub doSwiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usfugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotyczq.2.4.leZeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub

sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6ry,rn mowa w pkt 2., nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawca warunk6w

udzialu rv postgpowaniu lub zachdzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiaj4cy 24da, aby wykonawca w tenninie

okreSlonym przezzamatiaj4cego: l) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zal sig do osobistego

wykonania odpowiedniej czESci zam6wioria, 1eileli wyka2e zdolnoSci techniczne lub zaraodowe lub sytuacjE finansow4 lub

ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pkt 2.3 Wykonawcazalqczy do oferty: kosztorysy ofertowe (zgodnie z przedmiarami rob6t

zal4czonymiw rozdziale VI SIWZ). Do kazdego kosztorysu ofertowego nale?y zalqczyt, strong tytulow4.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.1) oPIs

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetargnieograniczony

lY.l.2) Zrmawiajqcy 24da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpujqcy do przetargu jest zobowiqzany, przed uplywem terminu skladania ofelt, wnieS6 wadium na caly okres ,i, i r.

zwiqzanlnofertq w wysokoSci 100 000,002t (slownie: sto tysigcy zlotych).

IV.1.3) Przewiduje siq udzielenie zrliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzidania zaltczek:

IV.l.4) Wymaga sig zlo2enh ofert w postaci katalog6w eleliilronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sigzlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczuria do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga siq zloZenia oftrty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantoryej

Nie

Zlo2eileoferty wariantowej dopuszcza sigtylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzX zostanq zaprcszeni do udzialu w postqpowaniu

(przelorg ograniczony, negociacje z ogloueniem, dialog konkurcncyiny, partnerstwo innowacyine)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Krlteri a selekcji wYkonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakuptiw:

Umowa ramowa bgdzie zawarla'.

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksynalna li czba uczestnik6w u mowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rcj bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczEce dynamicznego systemu zakup6w
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6wdopus zcza sq zlo2enie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

przewiduje siq pobranie ze zloLorrychkatalog6w elektronicznych informacj i potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach umovy

ramowej/dynamicmego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

przewidziine jest przepmwadzenie aukcji elelrtronicznej (przelarg nieograniaony, przelcitE ograniczony, negociacje z oglouenien)

Nie

Nale2y poda6 adrc strony internetowej, na kt6rej aukcjabgdzie prowadzona:

Nalezy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bqdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce zopisu przedmiotu zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostanq udotgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicztej oraz jaki b$zie termin ich

udostgpnienia: 
.

Informacje doty:czqce ptzebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznqj i jakie bqd4 warunki, najakich uykonawcy bqdq mogli licytowai

(min imalne wysokoSci Post4Piefi ):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektron icznego, rozwi4zah i specyfikacji technicznych w zakresie pol4czeh:

wymagania dotycz4ce rejestracji i idortyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektroniczneii czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,ktlrzy nie zlolyli nowych post4pie6, zostanq zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Warunki zamknlcia aukcji elektron icznej :

IV.2) KRYTERIA OCET{Y OFERT

IV.2.1) Kryteria ocenY ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

:ena ofertowa brutto 50,00

gwarancja na wykonane robotl 40.00

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

Tak

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

IV.3.1) lnformacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalnb wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidzianejest zastrze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bezprzeprowadzoria negocjacji

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

Nale2y poda6 informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbg etap6w):
'i):i l-^.
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Informacje doda&owe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

lnformacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurancyjnego przedstawili rozwi4zana stanowiEce podstawg
f t,:

do skladania ofert, je2eli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

r tl, :':, ! (;

Wstqpny harmonogram postQpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzth:

Nale2y poda6 infcrmacje na temat etap6w dialogu:

lnformacje dodatkowe:

: '' 
IV.3.3) Informacje na temat p4rtnerstlva innowacyjnego

Etementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq odpowiada6 wszys&ie ofety:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert

wskazanych w specyfikacji i$otnych warunk6wzam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej b$zie prowadzona licyacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dos,tQpny opis przedmiotu zam6wiqria w licltacji elektroniczrej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i idartyfikacji wykonawc6w w ticlacji elektroniczn{, w tym wymagania techniczne uz4dzeh

informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeSlenie minimalnych wysokoSci post4pien:

Informacje o liczbie etap6w licyacji elektronicmei i czasie ich trwanra:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczarie do udzidu w licytacji elektroniczlej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licyaacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elekrroniczn{:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie zam6wioria publicznego, albo og6lne

warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania ddyczEce zabezpieczenia nale2ytego wykonan ia umowy:

Informacje dodatkowe:

tv.5) ZMIANA UMOWY
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przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru

wykonawcy: Tak

Nale2y wskaza6 zaks, charakfer zmran oraz warunki wprowadzenia zmian:

l.zamawiaj4cyprzewiduje mo2liwos6 dokonania zmian postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano

wyboru wykona$cy, w poni2ej opisanym zakresie i przypadkach: l.l Zmiana terminu ukoriczenia rob6t' I ' l 'l zm\any spowodowane

warunkami atmosferycznymi w szczegolnoSci: a) klgski 2yrviolowe, b) warunki atrmsferyczne odbiegajqce od okreSlonych w "ST"'

uniemozliwiajqce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzot, dokonywanie odbior6w' l ' 1 2 zmiany spowodowane

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: a) niewypaty' niewybuchy; b)

wykopaliska archologiczne; c) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np': - wystqpienie w6d

gruntowych o ile nie przewidylvala ich dokumentacja techniczna itp. - inna ni2 okreslona w,,ST"', wilgotnoS6 gruntu' d) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki tcenowe, w szczeg6lnosci istrienie nie zinwentarlzowanych lub btgdnie

zlnwentaryzowanych obiekt6w; e) w razie koniecznosci podjgcia dzialari zmierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego

wywolanego przez czyntikizewnQtrzne,kt6rego nie mo2na bylo przewidziebz pewnosci4, szczeg6lnie zagra2ajlcego bezposrednio 2yciu i

zdrowiu ludzi. f) zmiany,w przlpadku uzasadnbnego polecenia Zamawiaj4cego dokonania zamiennych rob6t lub ich czgici; wystqpiaria

rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych uzale2nione jest wykonanie zam6wioria podstawowego - je2eli terminy ich zlecenia' rodzaj lub

zakres, uniemo2liwiaj4 dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. g) Zmiany bgdqce nastEpstwem nie dopuszczotia do ich wykonania

przez uprarmiony organ lub nakazanh wstrzymania rob6t przz uprawnime organy' zptzyczyn nie wynikaj4cych z winy Wykonawcy;

l. t .3 Zmiany bgd{ce nastgpstwem okoliczno5ci le24cych po stronie Zamawiaj4cego, w szczeg6lno5ci: a) wstrzymanie rob6t przz

Zamawiaj4cego; b) konieczno66 usunigcia blgd6w lub wprowadzenia zmian w dokumentacji'projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t; l. 1.4 zmiany bgd4ce nastgpstwem dzialania organ6w administracji i innych podmiot6w o kompetencjach

zbli2onych do organ6w adminisfacji w szczeg6lnosci eksploatator6w infiastruktury oraz wlascicieli grunt6w pod inwestycjg' w

szczeg6lnoSci:a)przekroczeniezakrcSlonych przq.ptawolubregulaminy,ajeslitakichregulacjiniema-typowychwdanych

okoliczrogciachiltermin6w wydawan ia przeorgany administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolel'uzgodnien itp ; b) odmowa

w,ydaniaprzezorgany administracji lub inne podmioty wymaganych de cyzji, zezwoleit, uzgodnien zprzyczyn niezawinionych przez

wykonawca, w tym odmowa udostgpnienia przez wlascicieli nieruchomosci do cel6w realizacji inwestycji; I 'l '5 inne przyczyny

zewngtrtrcniezale2ne od Zamawiajqcqooraz Wykonawcy skutkujqceniemo2liwodciq prowadienia prac lub wykonywania innych

czynnosci przovidzianych Umowq; w przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicmosci wymienionych w pkt I ' l 'l - l ' I '4 Czas

Ukoficzenia Rob6t moze ulec odpowiedniemu przedfu2eniu, o czas nizbEdny do zakoliczenid wykonywania jej przedmiotu w spos6b

nale*yty,nie dfu2ej jednak niZ o okres trwania tych okolicznos ci. 1.2 zmiana sposobu spelnienia swiadczen ia' l '2'l zmiar.y lechnologiczne

spowodowane w szczeg6lnosci nastgpuj4cymi okoliczno5ciami: a) niedostgpno66 na rynku material6w lub wz4dzeh wskazanych w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanion

z rynku tych material6w lub urzqdzur, b) pojawienie sig na rynku material6w lub urz4dzor nowszej generacji pozwalajqcych na

zaoszcz$zeniekoszt6w realizacji przedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji uykonanego przedmiotu umowy, lub umo2liwiaj4ce

uzyskanie lepszej jakosci rob6t, c) pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektorranych rob6t pozwalajqcej na zacf,zcz$zenie

czasu realizacji inwestycji lub koszt6w wykonylvanych prac, jak r6wnie2 koszt6w eksploataiji wykonanego przedmiotu umowy' d)

koniecznod6 zralizowaniaprojektuprzyzastosowaniuinnychrozwiqzaritechnicznych/technologicznychniZwskazanewdokumentacji

projektowej lub specyfikacji techniczn{ wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiqzah g:ozilo

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniern przedmiotu umo!\y, e) Zmiany technologiczne prowadzqe do: l) obni2alia kosztu

wykonania rob6t bez uszczerbku dlajakosci i funkcjonalnoScl; 2) obnizenia koszt6w u2ytkowania obiektu czy eksploatacji urzqdzeh,przy

braku zmiany ceny koricowej; 3) podniesienia vrydajnosci urzEdzeh,podniesienia bezpieczerishva, usprawnian w trakcie u2ytkowania

obiektu, przy braku zmiany ceny koricowej; zlecenie rob6t z koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu

technicznego urz*dzehinfiastruktury technicznej, l) odmienne od przyjEtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczn$

wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujEce niemo2tiwoSciq zrealizowania przedmiotu umowy pzy dotychczasowych

zalo2eniachtechnologicznych, g) odmienne od przyjEtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicm{ wykonania i odbioru

rob6t warunki terenowe, w szczeg6lno(ci istrrienie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h) kmiecznoS6

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwlqzari technicznych lub materialowych ze wzglgdu nazmiany

obowiqzuj4cego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) konieczncx(6 usuniEcia sprzecznoSci w dokumantacji w przypadku niemo2noSci
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usunigcia sprzecznoici przypomocy wykladni, w szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4r6wny stopieri pierwszeristwa. 1.2.2'l'l

przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznodci wymienionych w pkt 1.2.1 mo2liwa jest w szczeg6lnoSci zmiana spmobu wykonania,

material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2 zmiany lokalizacji budoxanychurz4dnfi. Zarnariajqcy przewiduje w takiej sytuacji zmiang

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zai$nidych w trakcie rcalizacji zam6wienia. Rozliczenie robot nasQpi wtedy metod4

powykonawcz4 z zastosowaniem stawek pzlqtych do wyceny rob6t w ofercie wykonawcy. I .2.3 Zmiany spowodowane wprowadzeniem

pnezZamawiaj4cegozmianwdokumentacji projektowej,je2elitakiezmianydokumentacji okaZesigkonieczne; l.2.4Zrrianyw

przypadku wyst4pienia niezamierzonego pominiEcia w przedmiarach okreSlonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbqdne do

prawidlowego wykonania caloSci zam6wienia podstawowego, alak2e w przypadku obiektyunej konieczno6ci zmniejszenia, b4d2

zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wief dodatkowych, kt6rych ': ' I :; ' '

przedmiot wykraczapoza obiekt, nie jest objgty przedmiotem zam6wienia zawartym w SIWZ). Zastrzelenie- je2eli konieczno(6 rob6t

dodatkowych wynika z blgd6w lub zaniedban Wlkonawcy, prace takie zostan4 wykonane przez Wykonawcg bez dodqtkowego

wynagrodzenia; 1.3 Pozostale zmiany spowodowane nastQpuj4cymi okolicznoiciami: a) sila wyZsza uniemo2liwiajEca y5rkonanie

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;b) raygnaclaprzezZamariajqcego zrealizacji czgici przedmiotu umowy. c) kolizja z planowanymi

lub r6wnolegle prowadzonymi przezinne podmioty inwestycjami. W takim przfpadku zmiany w umowie zostanE ograniczole do zmian

koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usuniEcie kolizji. d) zmiany uzasadnbne okolicznoiciami o kt6rych mowa.\\, arr.357l Kodeksu

cywilnego. e) gdy zaistrieje inna okoliczno66 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujqca niemo2liwoSci4 wykonapia lub nale2ytego

wykonania umowy zgodnie z SIWZ. f) zmiany prowadz4ce do likwidacji azywistych omylek pisarskich i rachunkouych w treSci umowy;

1.3..l Wprzypadkuwyst4pieniakt6rejkolwiekzokoliczno6ci wymienionychwpktl.3,mo2liwajestwszczeg6lnoScizmianaspmobu

wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2 zmiany lokalizacji budowanych urz4dzeh. W przypadkuppkt. d zmiany mog4

dotyczyd zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajqce cenie rob6t, z kt6rych

Zamawiajqcy rezygnuje. Wszystkie po\\yzsze postanowienia w punktach I .1, I .2. i I .3 stanowiq katalog zmian na kttezafiawiajqcy

mo2e wyraziA zgodg. Nie stanowi4 jednocze1nie zobowiqzania do wyraZenia takiej zgody i nie rodz4 2adnego roszczenia w stosunku do

Zamawiajqcego.l.4 Zmiana m6b i podmiot6w. 1.4.1Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku

zdarzor losowych niezale2nych od Wykonawcy, na uzasadnisre wystqpienie wykonawcy, 1.4.2 Zmiany osoby pehriqcej funkcje

kierownika budovy wskazan{ w ofercie w przypadku sytuacji niezale2nej od Wykonawcy lub na ZqdanieZamariaj4cegojezeli nie

wywiqzuje sig on z nalo2onych obowiqzk6w, 1.4.3 Zamawiaj4cy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy lub

rezygnacjez udziafu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moZe nast4pii wyl4cznie po przedstawieniuprzu.

Wykonawcg oSwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialo w rcalizacji przodmiotu umo\&y oraz o braku rmzczeri wobec

Wykonawcy z tytulu realizacji rob6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral siE wykazuj4c

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu, Zamawiajqcy dopuSci zmiang pod warunkiem, ze nowy podwykonawca uykaZe spelnianie

warunk6w w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postQpowania o udzielenie zam6wienia przez dotychczasgwego

podwykonawcg. Forma zaplaty nale2noSci przyslugujqcej podwykonawcom, moZe ulec zmianie z przyczp obiektywnych, jeSli zostanie

wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmianzawulej umovyy jest

sporzqdzenie podpisanego przu Strony Protokofu zmiany umowy oke5laj4cego przyczryy zmiany oraz potwierdzaj4cego wyst4pienie

(odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznodci wymienionych powyzej. Protok6l zmiany umowy bgdzie zal4cznkiem do aneku. 3.

Zminy umowy mog4 by6 dokonane r6wnieZ w przypadku zaistrienia okolicznoici wskazanych w art. 144 ust. I pkt 2-6 ustawyPzp. 4.

Strony przewiduj4 mo2liwoS6 zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o elektromobilno5ci i paliwach alternatywnych z dnia ll
stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.3l7), o kt6rych mowa w g 7 ust. 24 umowy, jezeli: a) zostan4 ra,prowadzone zmiany przedmiotowej

Ustawy, majqce wptyw na wymagania okreSlone w SIWZ oraz nini{szej umowie; b) zostan4 wprowadzone przepisy wykonawcze do

przedmiotowej Ustawy, maj4ce wptyw na wymagania okreSlone w SIWZ oraz niniejszej umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostqpnhnia informacji o charalderze portrnym (ie2eli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakilerze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lubwnioskriw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
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Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglEdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony, przetatg

ograniczury, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazad PovodYl

Jqzyk lubjgzyki, wjakich mog4 by6 sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postEpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin r*iqzaniaoftrt4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

1V.6.4)Przewidujesiguniewa2nieniepostqpowaniaoudzieleniezam6wienia,wprzypadkunieprzlznaniaSmdk6wpochodzqcychz

budzetu Unii Eirropejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzieloiej pzez pa6stwa czlonkowskie

EuropejskiegoPorozumieniaoWolnymHandlu(EFTA),kt6remiatyby6przeznaczonenasfinansowaniecalo&ilubczgsci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) przewirluje siq uniewainienie postgpouania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodi<i slu24ce sfinansowaniu zam6wie6 nr

badania niukowe lub prace mzwojowe, kt6re zamawiajqcy zamierzal przeznaczy| na sfinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia'

nie zostalY mu PrzYznane Nie

IV.6.6) Informacje doda tkowe:

l.oferta wraz zzal4cznkami mr.rsi by6 podpisana przz wykonawca' Zamawiaj4cy wymaga' aby ofertg podpisano zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wrasciwym rejestrze lub ewidencji dziahlnosci gospodarczej. Je2eli osoba/osoby podpisuj4ca ofertq dziala na

podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty' Pelnomocnictwo musi zostad

zlodone wrazz ofertqworyginale lub notarialnie poswiadczonej kopii. Do pelnomocnichv anale2y zalqczyt dokumenty potwierdzaj4ce' 2e

osoba udzielaj4Ja pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania wlkonawcy w daiie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na

w,ykaza,twszczeg6lnoSc iprzezzal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego)' 2'Zasady skladania oferty p'ze' iod-ioty

wystgpujqce wsp6lnie: 2..1 . wymagane oswiadczenia wskazane w pkt lII. 3) (oswiadczanie wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniuuazoSwiadczclieWykonawcy,2eniepodlegawykluczerriunapodstawieart.24ust.lpktl2-23iust.5pktl,2i4

ustawy pzp) powinny by,t zlozonepnez ka2dego wykonawcE wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie' oswiadczsria te maj4 potwierdzad

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakesie' *'ittOry* kuhdy z wykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykruczenia. 2.2. wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowi4zani sq

do ustanowienia petnomocnika doreprezentowania ich wpostgpowaniu aho pelnomocnikado reprezentowania ich wpostqpowanlu oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (tub dokumenty) zawiaaj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawierac w

szczeg6lnosci: wskazanie postEpowania o zam6wienie publiczne, kt6r€go dotyczy, wykonawc6w ubiegaj4cych si9 wsp6lnie o udzielenie

zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawier$4cy ustanowienie

pe}nomocnikamusiby6podpisanywimieniuwszystkichWykonawc6wubiegaj4cychsigwsp6lnieoudzieleniezam6wioria,przuosoby

uprawnione do skladania oswiadczqr woli, wymienione we wlasciwym rejestrze lub ewidarcji \rlkonawcow' Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moze zosta|zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlozonej wrazz ofert4' Dokument (lub dokumenty)

zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zlo2ony wraz z ofert4 w formie oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii' Do

dokumentu (tub dokument6w) zawierajqcego ustanowienle pelnomocnika n alezy zalqczyedokumenty potwierdzaj4cg 2e osoba udziela'iqca

petnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania v&konawc6w w dacie udzielania pdnomocnictwa (co mozna wykazaow

szczeg6lnosci prze,zal4czenieodpisuzKrajowegoRejestruS4dowego).2.3.wszelkakorespondencjaorazraliczeniadokony'wanebqd4

wyl4cznie z pelnomocnkiem. 2.4. wypelniaj4c formularz oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty, powotujqc sig na wykonawcQ' w mreJscu

np. nzvwa i adres wykonawcy, nale2y wpisa6 dane dotycz4ce wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wieni4 a nie

pelnomocnika tych wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje siE na zasoby innych podmiot6w' w celu wykazania braku i$nienia

wobec nich podstaw rarykluc zenia orazspelniani4 w zakresle, w jakim powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowanlu'

zamieszczainfirmacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt trI' 3) (oswiadczanie wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz oswiadczanie wykon awcy, zenie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust' I pkt I 2 - 23 i

ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy pzp). 4.wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczetiana stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art'

I ri
g6 usl 5 ustawy pzp prz*aztjeZamawiaj4cemu oswiadczenie (w oryginale) o przynale2noSci lub braku przynale2nodci do tej samej grupy
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kapitdowej o kt6rej mowa w art. 24 usl I pkt23 ustawy Pzp. Wraz zez\o2eniem oSwiadczenia o przynale2noSci do tej samej grupy

kapitdowej, wykonawca powinien przedstawii, pod rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2e

powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane

oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno by( zlo2one przezku2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, k6rzy zlozyli odrgbne oferty. Wykonawcajest uprawnimy zlo2ybwraz z ofert4 oiwiadczarie

(w oryginale) o braku przynale2noSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsument6w, je2eli Wykonawca niejest czlonkiem zadn{ grupy kapitatowej. Wykonawcajeslzobowiqzany zloLy( oSwiadczenie o braku

przynale2noSci do grupy kapitalowej zgodnie z prawd4, po ustaleniu z naleZytq starannodciq, irc nie zachdz4 wjego przypadku powiqzania

tworz4ce grupg kapitalow4, w rozumieniu usbwy z dnia 16 lutego 200'.. r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze SwiadunoSciq, 2e ' "r' l l'

skladanie nieprawdziwych oSwiadczen slu24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci kamej. W takim

przypadku, Wykonawca mo2e nie skladad oSwiadczenia o braku przyrale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

okolicmoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I I ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od dnia zambszczenia na sfonie intemetowej

Zamariajqcego informacji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sltuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia

o6wiadczenia o braku przynale2no5ci do tej samej grupy kapitdowej. 5. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawcg z postEpowania, o ile zajd4

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

obowiqzany do zlo2enia oSwiadczen lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt nI.4) i III.5) (aktualne na

dzieil zlo2eniaodwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz braku

podstawdowykluczenia),je2eli: l)Wykonawcawska2edostEpnoSCoSwiadczenlubdokument6w,okt6rychmowawpktlll.4)iIII.5)w

formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz danych, w szczeg6lno6ci rejestr6w r r

publiczrych w rozumieniu ustawyz dnia lT lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w ralizr\qcychzadania publiczne (tj.

Dz, U.22017 r., poz.570,zp62n, zm.). W takim pzypadkuZamawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazateprzez

Wykonawca o3wiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktuakremu Rejestru

Przedsiqbiorc6w pobieranej napodstawie alt.4 usl 4aa ustawy z dnia 20sierpnia)997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj.Dz.U.z

2018 r., poz. 986) oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i hformacji o Dzialalno5ci Gospodarczej zgodnie z art. 46 usL I ugtawy z dnia 6

marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz.U. poz.647),

2) Wykonawca wskaZe oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III.4) i Il.5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zanatiajqcego,

w szczeg6lno6ci o6wiadczenia lub dokumenty przechowyrvane przezZamawiajEcqo zgodnie z arL.97 ust. I ustawy Pzp. W takim

przypadkttZamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczetia,korzyslaz

posiadanych o6wiadczen lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7 . Jeheli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkatiapoza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt [1.4) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalno6ci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e nie

otwarto jego likwidacji anl nie ogloszono upadloSci. 7. l. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny byi wystawione nie wczeSniej ni2

6 miesigcy przed uplywem terminu skhdania oferl. T .2. Je2eli w kaju, w kt6rym wykonawca ma sidzibg lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rcj dokumentdotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je

dokumentem zawierajqcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnicnych dojego reprezentacji,

lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy6 , zlozone przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo

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

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiaj4cy uniewa'Zni pmtgpowanie w przypadkach okeSlonych w art. 93

ust. I ustawy Pzp. ZNnaviajqcy mo2e uniewa2niC postgpowanie r6wnie2 w przypadku okreSlonym w art. 93 ust. I a ustawy Pzp.
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