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Ogloszenie nr 531837-N-2019 z dnia 2019-04-01 r.

Miasto Stoleczne Warszawa -ZarzqdDr6g Miejskich: Remont elewacji parteru kamienicy Aleksandra

Johna.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszen ia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy : Zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w unii Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub Programu

0 zam6wienie mog4 ubiegac sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnosd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednosteko kt6re b9d4 realizowaly

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

marginalizowanYch

Nie

NaleZy poda6 minimalny procentowy wska:znik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej kategorii' o

kt6rych mowa w art.22ust. 2 ustawy Pzp,nie mniejszy nil3}Vo,os6b zatrudnionych przezzaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyvpowierzyli przeprowadzenie

postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryvpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6ln ie przezzamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, naleirywymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie otazpodad

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wrazzdanymi do kontakt6w:
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postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamtwiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaiqcymi z innych pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wief publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, woj' mazowieckie' pafstwo

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

Adres strony internetowej (URL): http: I lwww'zdm'waw'pl

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moma uryskai dostgp do narzEdziiurz4dzefi lub format6w plik6w'

kt6re nie s4 og6lnie dostqPne

I.2)RoDzAJZAMAWIAJACEGO:Administracjasamorz4dowa

I.3)WSPOLNEUDZIELANIEzAMowIEN|A(jeielidotyczy)z

Podzial obowi4zk6w miEdzy zamawiaipcymi w prrypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania' w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowaniazzamawlaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaiilcych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowani a, czy iw jakim zakresie zaprzeprowadzenie post9powania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, czy zam6w\enie bqdzie udzielane przezkuhdego zzamawiq4cych indywidualnie' czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezpoSredni dostqp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http ://www. zdm'waw. Pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.Pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ogranic zony - wigcej informacji mozna uzyskac pod

adresem

Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

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

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

Zarz4dDr6gMiejskich,ul'Chmielnal20,00-80lWarszawa,kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdzi i urzqdzeri lub format6w plik6u kt6re nie

sq og6lnie dostgPne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych nangdz\moanauzyska6 pod adresem:

(uRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazrva nadana zam6wieniu przezz^muwiaj4cego: Remont elewacji parteru kamienicy Aleksandra

Johna.

Numer referencyjny z DPZ|Z41PN 120 I 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czESci:
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Nie

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

Zamtwiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czg5ci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moi:e zosta'( udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoS6, zalcres, rodzai i ilolt dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagaft ) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreslenie zrpotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia s4 roboty budowalne i konserwatorskie zrvi4zane z remontem elewacji parteru kamienicy

Aleksandra Johna zlokalizowanej prry ul. Krakowskie Przedmie5cie 89/ul. Senatorska 1 w Warszawie,

zgodnie ze Specyfikacja Technicma Wykonania i Odbioru Prac wraz z zaL4cznikami. WartoSd szacunkowa

zam6wienia przektaczar6wnowartosi kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani?r6wnowartosi kwoty 5 548

OOO EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 92522200-8

y CPV:

II.6) Calkowita warto$6 zam6wienia (jeneli zamawiajqcy podaje informacje o wartofici zamdwienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita maksymalna 
;

wartolt w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowei lub dynmicznego systemu zakup6w)

ll.7)Cryprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart. 134

ust. 6 pkt 3 ustawY PzP: Nie

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

Dodatkowe kod

ffi;*l
l4s4s300o-71

E;''*l
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kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6 lub w art- 134 ust' 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

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

miesi4cach: /u&dniach:

lub

data rozpoczgcia: Iub zakoirczenia: 2019-08-3 I

)kres w miesiacacl )kres w dniact )atarozpoczgcit Datazakofrczenit

z0 1 9-08-3 I

II.9) Informacje dodatkowe:

ilr.l) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrqbnYch PrzePis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegac sig wykonawcy kt6tzy' spelniaj4

nastQpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj':

l.sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: l.l.wykonawca uzyskal sredni przych6d za ostatnie 3 lata

obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja,,przych6d netto ze sptzedaLry produkt6w'

towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeduiry i zr6wnane z nimi") w wysokosci nie mniejszej

niz 300 000,00 zl (slownie: tzystatysigcy zlotych 00/100); l.2.wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoScirwiqzanej zprzedmiotem niniejszego

zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej: 150 000,00 zl (slownie: sto pig6dziesi4t tysigcy zlotych

0o/lo0);

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy kt6rzy, spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj': 1'1'

Wykonawca nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5latprzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli

okres prowa dzeniadzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie wykonal: w zakresie rob6t budowlanych w

rozumieniu przepis6w ustawy - Prawo budowlane, jednoczeSnie prac konserwatorskich w rozumieniu

przepis6w ustawy - o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, polegaj4cych na remoncie obiekt6w

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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budowlanych o zbliZonym charakterze, do przedmiotu umowy, tj. kamienice, koScioly i inne obiekty

kubaturowe wpisane do rejestru zabytk6w, w ilo5ci minimum 3 obiekt6w, ka2da robota o wartosci

minimum 300 000,00 zl brutto. 1.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, do5wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk' jakie

zostan4 im powierzo ne, w szczeg6lno6ci okreSlonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. tJ. 22018 r., poz. 1202 z p62n' zm.), zgodnie zponiZszym wykazem: Lp' Stanowisko -

wymagana liczba os6b - okres posiadania wymaganych uprawniefi - Doswiadczenie zawodowe (liczba

lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania' l '*Kierownik budowy z uprawnieniami do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej okreSlone przepisami

Prawa budowlanego i jednocze5nie spelniaj4cy wymagania art' 37c Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece

nad zabytkami (posiadaj4cy stosowne za{wiadczenie)- 1 osoba- 5lat- 5lat-podstawadysponowania'

Lp. Stanowisko - wyma ganaliczbaos6b - Doswiadczenie zawodowe (liczba lat pracy) - podstawa

dysponowania. 2. *Kierownik rob6t konserwatorskich spelniaj4cy wymagania art' 37a ust' 1' 2 i 3 Ustawy

o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (posiadaj4cy stosowne za(;wiadczenie) - 1 osoba - 3lata -

podstawa dysponowania (umowa o praca). 3.Osoby samodzielnie wykonuj4ce prace konserwatorskie

spelniaj4ce wymagania art.3laust. 1, 2 i 3 Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami

(posiadaj4ce stosowne zalwiadczenie) - 3 osoby - 2lata - podstawa dysponowania (umowa o praca)'

U*AGA * Funkcjg kierownika budowy i funkcjg kierownika rob6t konserwatorskich moze sprawowad 1

osoba po spelnieniu lqczniewarunk6w okreslonych dla poszczeg6lnych funkcji' Osoby wskazane w pkt' 2

i 3 jako doswiadczenie zawodowe musz4 potwierdzid udziar w pracach konserwatorskich prowadzonych

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w zgodnie z art. 37 aUstawy o ochronie zabytk6w i opiece

nad zabytkami. osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy powinna posiadad odpowiednie

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

budownictwie,wydanenapodstawieustawyzdniaT'oT.lgg4r.Prawobudowlane(tj'Dz'u'z20l7t''

poz. 1332 z p6in. zm.) orczkozporz4dzenia Ministra Transportu i Budownictw a z dnia 1 1 wrzesnia

20l4r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz' lJ' 22014 poz'1278) lub

odpowiadaj4ce im inne wa,neuprawnienia budowlane wydane na mocy wczesniej obowi4zuj4cych

przepis6w oraz aktualn e zahw\adczenie o wpisie na listq czlonk6w wlasciwej izby samorz4du

zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15.lz.zo00 r. o samorzqdach zawodowych architekt6w, inrynier6w

budownictw a orazurbanist6w - (ti. Dz. IJ ' z 2016 r. poz. 1725)' Osob4 (Kandydatem) na stanowisko

wymienione powyzej moZe byi r6wnie2, zgodnie z art. l}austawy Prawo budowlane' osoba' kt6rej

odpowiednie kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okreSlonych w przepisach odrEbnych' w

szczeg6lnoSci w przepisach ustawy zdnia22 grudnia20l5 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich unii Europejskiej (Dz'u' 22016 r', poz' 65)'

Zamawiaj4cywymagaodwykonawc6wwskazaniawofercielubwewnioskuodopuszczeniedoudzialu

w postQpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnosci przy realizacii zam6wieniawfazz
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informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstarvy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

lll.2.2)Zamawia!4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art'24 ust' 5 ustawy Pzp

TakzamawiajIcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreSlona w art'24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak(podstawawykluczeniaokre6lonawart.24ust.5pkt4ustawyPzp)

IrI.3) WyKAZ OSWIADC2EN SKLADANYCH PRZEZ yYK9NAWCE W CELU ySTDPNEG9

pOTWIERDZENIA, ZB Xm PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZ]rALUWPOST4POWANIUORAZSPELNIAKRYTERIASELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniv orazspelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rII.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

w PoST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST' 1 PKT 3 USTAWY PZP:

zamawiaj4cy wezwie wykonawca, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zloaenia oswiadczeri lub

dokument6w, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczenia tj.: l ' w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawi e art.24ust. 5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarc zej, jekeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru

lub ewidencji.

III.5) wyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADAI\YCH PRZEZ WYKONAWCE W

PoSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCT, O KT9RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1)wZAKRESIESPELNIANIAwARUNKowUDZIALUwPoSTSPOWANIU:

LZamawiaj4cy wezwie wykonawca, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych nadziefl'z|oaeniaoSwiadczeri lub
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dokument6w, kt6re potwierdzajqokoliczno$ci spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz braku

podstaw do wykluczeniatj.: 1.1. W celu potwierdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w pkt7.2.l-1.

SIWZ - czgsci spraw ozdaniafinansowego (rachunek rysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie

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

zamieszkania, a jezelipodlega ono badaniu przezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami o

rachunkowosci, r6wniez z opini4o czgsci badanego sprawozdania, a w prrypadku wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporzqdzaniasprawozdania finansowego, innych dokument6w okre$laj4cych obroty

oraz aktywa i zobowi4nnia - zaostatnie trzy lata obrotowe, a ieheli okres prowad zenia dzialalnosci j est

kr6tszy - zatenokres. Z zal4czonei czgScisprawozdania finansowego powinno wynika6' ze

sprawozdanie spelnia wymogi art. 52ust. 2 ustawy z dnia}9 wtzefinia 7994 r' o rachunkowosci' tj' ze

sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazemdaty podpisu - przez osobg' kt6rej

powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, aieZelijednostk4 kieruje organ

wieloosobow y - przezwszystkich czlonk6w tego organu. w prrypadku odmowy podpisu wymagane jest

zalqczeniepisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego' w prrypadku

Wykonawc6w niezobow iqzanychdo sporz4dzania sprawozdania finansowego Zamawiaj4cy' za "inne

dokumenty,, uzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT zloaonqw Urzgdzie Skarbowym' 1'2' W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt7 '2'l'2' SIWZ - dokument6w potwierdzaj4cych'

2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci

zwiqzanejz przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumE gwarancyjn4 okreslon4 przez

Zamawiajqcego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia)' 1'3' W celu potwierdzenia

spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt7.2.2.L SIWZ: - wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie

wczesniej niZ w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dzialalnoscijest kr6tszy - w tym okresie, wrazzpodaniem ich wartosci, przedmiotu' dat wykonania i

podmiot6w, narzeazkt6rych roboty zostaly wykonane, zzal4czeniem dowod6w okreslaj4cychczy te

roboty budowlane zostalywykonane naleZycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly

wykonane zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone'ptzy crym dowodami' o

kt6rych mowa, s4 referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot' na tzeczkt6rego roboty

budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadni onei przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty - zal}cznik nr 2 ("DoSwiadczenie

Wykonawcy,,). 1.4. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pktT '2'2'2' SIWZ -

wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawca do realizacj i zam6wienia publicznego , wraz z

informacjaminatematichkwalifikacjizawodowych,uprawnieri'do6wiadczeniaiwyksztalcenia

niezbEdnych dla wykonania zam6wienia publiczne go, atakaezakresu wykonywanychprzeznie

czynnosci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zal4czriknr 3 ("Wykaz os6b")'

1.5. w celu potwier dzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w pktT '2'2'3 SIWZ - wykaznarzgdzi'

wyposaZenia zakladu i urzFdzehtechnicznych dostgpnych wykonawcy uslugi w celu realizacii
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zam6wienia, w zakresie niezbgdnym do wykazania spelnienia warunku dotycz4cego dysponowania

odpowiednim potencjalem technicznym wrazzinformacj4 o podstawie dysponowania tymi zasobami -

zal1cznlknr 4.

rrr.s.2) w ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

rrr.6) WyKAz OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOy 5KLADANY6H PRzEz wYKoNAwcD w

POST4POWANIU NA WEZWAI\IE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

III.7)INNEDoKUMENTYNIEWYMIENIONEwpktIII.3)-III.6)

L JeZeli z uzasadnion ej przyczyny wykonawca nie mo2e zloLry, dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przezzamawiaj4cego, mo2e przedstawid inny dokument'

kt6ry w wystarczalqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezzamawiaj4cego warunk6w udzialu

wpostQpowaniu.2.Wykonawcamozewcelupotwierdzeniaspelnianiawarunk6wudzialuw

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

polegad na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiot6w, niezaleimieod charakteru prawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych' 2' l '

zamawiaiqcy Zirdaod wykonawcy, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na

zasadach okreslonych w art.ZLaustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w' w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawi e art.24 ust' 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpisu z

wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno$ci gospodarczei,iezeli odrgbne

przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji. 2.2' wykonawca' kt6ry polega na zdolnosciach lub

sytuacji innych podmiot6w, musi udowo dni6Zamawiajqcemu, 2erealizui4c zam6wienie' bqdzie

dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci przedstawiaj4c zobowi4zanie tych

podmiot6w do oddania mu do dysporycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacii zam6wienia' 2'3'

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

okreslonych w art.22austawy Pzp, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu

umoZliwiaj4cym nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny' czy stosunek l4czqcy

wykonawcg ztym\podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich zasob6w' Zamawiaj}cy Zqda

dokument6w okre6laj4cych w szczeg6lno$ci: 2'3'l' zak'res dostqpnych Wykonawcy zasob6w innego

podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez WykonawcQ' przy wykonywaniu

zam6wienia ,z.3.3.zakres i okres udzialu innego podmiotu prry wykonywaniu zam6wienia,2'3'4' czy

podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w

postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty

budowtane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnosci dotycz4.2.5. Je2eli zdolnosci technicme lub

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2'' nie

potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawca warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4wobec tych

podmiot6w podstawy wykluczenia , zamawiaj4cy 24da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
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zamawiajycego: l) zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zal sig do

osobistego wykonania odpowiedniej czqilci zam6wienia, jeheli wykaZe zdolnoSci techniczne lub

zawodowe lub sytuacjg finansow4 lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pkt 2.3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

w.1) OPIS

ry. 1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiai4cy Lqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystqpuj4cy do przetargu jest zobowi4zany,przeduplywem terminu skladania ofert'

wnie56 wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysokoSci: 9 200,00 zl slownie: dziewig6 tysigcy

dwiescie zlotYch.

Iv.1.3)Przewidujesigudzielenieza|iczeknapoczetwykonaniazam6wienia:

Nie

NaleZy podad informacje na temat udzielaniazaliczek:

Iv.1.4)WymagasigzloZeniaofertwpostacikatalog6welektronicznychlubdol4czeniadoofert

katalog6w elektronicznYch :

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznYch:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenieoferty wariantowej dopuszczasigtylko z jednoczesnym zloheniem oferty zasadniczey

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rry zostana zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negociacie z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidvwana minimalna liczba wykonawc6w
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Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta;

czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymal na liczba uczestni k6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamies zczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego

systemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza si7 zlozenie ofert w formie

katalog6w elektronicznYch :

przewiduje sig pobranie ze zloZonychkatalog6w elektronicmych informacji potrzebnych do sporz4dzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektroniczn ei (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacie z ogloszenien) Nie

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

Naleiry wskazad elementy, kt6rych wartoSci bqd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, rvynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalery poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicmej oraz jaki

bedzie termin ich udostgPnienia:

llz19 2019-04-01,08:42



https://bzp.uzp .gov.pll ZP4}lPodgladOpublikowanego.aspx?id:"'

Informacj e doty cz4ce przeb iegu aukcj i el ektronicznej :

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bgd4warunki, najakich

wykonawcy bgd4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4piefi):

Informacje dotyczqcewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego,rozwiqzafi i specyfikacji technicznych w

zakresie pol1czeh:

wymagania dotycz4cerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicmej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

czy wykonawcy, kt6rry nie zloLrylinowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Warunki zamkniEcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria ocenY ofert:

1V.2.2\ Kryteria

Kryteria Znaczenie

:ena ofertowa bruttc i0,00

okres gwarancji {0,00

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

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania' kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:
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Informacja o wysoko5ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozuti4zariastanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiai1cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postqpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi1zah:

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musza odpowiada6

wsrystkie ofertY:

podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom popruez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

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

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym wymagania

techni cme ur z4dzeh inform atyczny ch :

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko5ci post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy ,kt6rzy nie zloLrylinowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicmej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

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

Wy magani a doty cz1c e zab ezpi e czenia naleiry lego wy konani a um owy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

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

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadze nia zmian:

l.Wszelkie zmiany treSci umowy mog4 byd dokonywane wyl4cznie w formie pisemnej (w formie aneksu)

pod rygorem niewaZno$ci .2.zamawiq4cy przewiduje mozliwosi dokonaniazmian postanowieri umowy w

stosunku do tre$ci Oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy ' dotyczqce odpowiednio

warto(ci umowy lub terminu zakohczeniaumowy (z uwzglgdnieniem ust. 3 i 4), w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach: l) wyst4pienie koniecznosci podjgcia dzialahzmietzai4cych do ograniczenia

skutk6w zdarzenialosowego wywolanego przez czlnniki zewngtrzne, kt6rego nie mo2na bylo przewidz\e( z

pewnoSci4, szczeg6lnie zagruzaj4cego bezpoSrednio zyciu i/lub zdrowiu ludzi i/lub groz4cych powstaniem

szkody niewsp6lmiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem naruszaj4cym dyscyplinq

finans6w publicznych, 2) wyst4pienie klgski Zywiolowej, mog4cej spowodowat zniszczenie wykonanych

rob6t lub koniecznoSi wstrrymania rob6t, 3) wyst4pienie warunk6w atmosferycznych odbiegaj4cych od

typowych, kt6re uniemoZliwiaj4 prowadzenie rob6t z zachowaniem rezim6w technologicznych, w tym

uniemoZliwiaj4cych prowadzenie rob6t budowlanych i prac konserwatorskich, b4dZ dokonywania odbior6w,

4) zaistnienie nieprzewid zianychsytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powoduj4ce zniszczenia,

uszkodzenia, wymagaj4ce naprawy lub wstrzymanie rob6t ze wzglgdu na akcjq ratownicz4, 5) wstrzymanie

rob6tprzezZamawiai4cego lub przezuprawnione organy zptzyczynnie wynikaj4cychzwiny Wykonawcy'

6) przekroczenie okreSlo nychprzezprawo lub regulaminy, a jeSli takich regulacji nie ma - typowych w

danych okoliczno5ciach, termin6w wydawaniaprzezorgany administracji lub inne podmioty decyili,

zezwoleh,uzgodnieri itp., 7) odmowa wydania przezorganadministracji lub inne podmioty wymaganych

decyzji, zezwoleh,uzgodnieri zprzyczynniezawinionychprzez Wykonawca, 8) podjgcie decyzliprzez

wladzeMiasta Stolecznego Warszawy o braku mozliwo$ci wprowadzenia niezbqdnych dla realizacji rob6t

ograniczenw ruchu drogowym w zaplanowanym terminie, 9) w prrypadku koniecznoSci wprowadzenia

zmianw organizacji ruchu spowodowanychzdarzeniami nie zwi4zanymi zprowadzonymi robotami lub

decyzjami administracyjnymi, l0) podjgcie decyzli przezwNadze Miasta Stolecznego Warszawy o

wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przedtealizacj4 rob6t objqtych

umowq, skutkuj4cej konieczno5ci4 wstrzymania rob6t, ll) brak mozliwoSci, b}d?zgody wladzMiasta

Stolecznego Warszawy na prowadzenie rob6t w terminach umownych zuwagi na koniecznoS6
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skoordynowania ich zinn4inwestycj4 miejsk4lub brak moZliwo$ci wprowadzeniaograniczeri w ruchu

drogowym w terminach okreSlonych w harmonogramie rob6t, 12) ograniczenie Srodk6w budZetowych

przeznaczonych na realizacjq Przedmiotu umowy, 13) zaistnienia koniecznoSci wykonania prac lub rob6t

dodatkowych, zamienny chb1dlzaniechanych, gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego

wykonania caloSci zam6wienia podstawowe go, atak2e w przypadku obiektywnej koniecznoici

zmniejszenia,b4d1zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego, 14)

zaistnienie sily wyzszej lub innej okolicznoSci prawnej, ekonomicznej lub technicmej, skutkuj4cej

niemozliwojci4 wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie zSIWZ.3.W przypadku wyst4pienia

kt6rejkolwiekzokolicznosciwymienionychwust.2pktl-llipktl3i14,terminzakohczeniaumowy

mog4 ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakoriczeniawykonywania jej przedmiotu w

spos6b naleiryty,nie dluZej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci' 4'W przypadku wyst4pienia

kt6rejkolwiek z okolicznoSci, o kt6rej mowa w ust' 2 pkt 12 - 14, Zamawiai4cy ptzewiduje zmianq

wynagrodzenia odpowiednio do zsrianzaistnialych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Rozliczenie

Przedmiotu umowy nast4pi wtedy na podstawie sporz4dzonego przez Wykonawca kosztorysu

powykonaw czego zzastosowaniem cen jednostkowych okreSlonych w formularzu cenowym Oferty' Roboty,

dla kt6rych nie okreSlono cen jednostkowych w formularzu cenowym b9d4 rozliczane odpowiednio zgodnie

z par.3 ust. l0 umowy. Zastrzezenie - jezelikonieczno6i realizacji rob6t dodatkowych wynika z bl9d6w lub

zaniedbari Wykonawcy, roboty te zostan4 wykonane przez Wykonawcg bez dodatkowego wynagrodzenia'

5.Warunkiem wprowadzeniazmianzawarteiumowy jest sporz4dzenie podpisanego przez Strony Protokolu

zmiany umowy okreslaj4ceg o przyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie (odpowiednio) co

najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w niniejsrym paragrafie. Protok6l zmiany umowy bgdzie

zal4cznikiemdo aneksu, o kt6rym mowa w ust. l. 6. zmiany umowy mog4 by6 dokonywane r6wniez w

przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 ustawy Pzp' 7 ' Strony przewiduj4

mozliwo5i zmiany umowy w zakresie wymagari Ustawy o elektromobilnoSci i paliwach alternatywnych z

dnia l1 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.3l7), o kt6rych mowa w $ 7 ust. 24 umowy, ieaeli: a) zostan4

wprowadzone zmiany przedmiotowej Ustawy, maj4ce wplyw na wymagania okreSlone w SIWZ oraz

niniejszej umowie; b) zostanq wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej ustawy, maj4ce

wplyw na wymagania okreSlone w SIWZ oraz niniejszej umowie'

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki slu2qce ochronie informacji o charakterze poufnym

1u.6,2')Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019-04-16, godzina: 10:00,
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Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

n i eo graniczo ny, przetar g ograniczony, ne gocj acj e z o gloszeniem) :

Wskazad powody:

Jgzyklub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> polski

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

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postqpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

srodk6w z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym

Handlu (EFTA), kt6re miaty by(. przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki sluz4ce

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

przeznaczy(na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie zostaty mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1 .Oferta wrv z zalqcznikami musi byi podpisan a ptzez Wykonawca . Zamawiaj1cy wymaga' aby ofertq

podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wla6ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowai uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostat

zlo1one wraz zofert4 w oryginale lub notarialnie po$wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleiry zalyczy(,

dokumenty potwierdzaj4ce, ze osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla upowaZniona do reprezentowania

Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co moma wykaza(, w szczeg6lno5ci przez zal1czenie

odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego. 2.Zasady skladania ofefi przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie:

2.l.Wymagane oSwiadczenia wskazane w pkt III. 3 (o$wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24

ust. I pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1,2 i4 ustawy Pzp) powinnyby1zloZoneprzezka2dego Wykonawca wsp6lnie

ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczenia te maj4 potwierdza6 spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kaldy z wykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.2.Wykonawcy skladaj4cy

ofertg wsp6ln4zobowi4zani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia.

Dokument (lub dokumenty) zawierajAcy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera( w szczeg6lnoSci:

wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie

o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument
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(lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi byd podpisany w imieniu wszystkich

Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, przez osoby uprawnione do skladania

oSwiadczeri woli, wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w' Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moze zosta( zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlohonei wraz z ofert}.

Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zostai zlo2ony wtaz z ofert4 w

formie oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawieraiqcego

ustanowienie pelnomocnikanale2y zal4czy(,dokumenty potwierdzaj4ce, ze osoba udzielagca

pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa

2.3. Wszelka koresponden cja orazrozliczeniadokonywane b9d4 wyl4cznie z pelnomocnikiem' 2'4'

Wypelniaj4c formularz oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawca' w miejscu np'

nazwai adres Wykonawcy, naleiry wpisai dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o

udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3' Wykonawca, kt6ry powoluje siE na

zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postEpowaniu' zamieszcza

informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III'3 (oSwiadczenie wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oswiadczenie wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu

napodstawie art.24ust. 1 pkt 12-23i ust. 5 pktl,2i 4 ustawy Pzp)'4'Wykonawcawterminie 3 dni od

zamieszczenra na stronie intemetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ptzekan\e

zamawial4cemu o$wiad czenie(w oryginale) o przynaleanosci lub braku przynaleZnosci do tej samej grupy

kapitalowej o kt6rej mowa w att.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wtaz ze zloZeniem oswiadczenia o

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawid, pod rygorem wykluczenia

z postQpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2e pow\qzania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do

zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia' Wymagane oiwiadczenie' o kt6rym mowa

w zdaniu pierwszym powinno byt zloizone przezkaZdego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rzy zloicyliodrgbne oferty - zalqcmik nr 5. Wykonawca jest

uprawniony zlozy1wrazzofert4 oswiadczenie (w oryginale) o braku przynaleinoSci do grupy kapitalowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, jezeli Wykonawca nie

jest cztonkiem Zadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowi4zany zloiry' oswiadczenie o braku

przynalezno6cido grupy kapitalowej zgodnie zprawd;,po ustaleniu znaleiryt4starannoSci4,zeniezachodzq

w jego przypadku powi4zania tworzqce grupg kapitalowq, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r' o

ochronie konkurencji i konsument6w orazze 6wiadomo3ci4,2e skladanie nieprawdziwych o6wiadczeri

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

Wykonawca moze nie sklada6 oSwiadczenia o braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej, na

podstawieiwokolicznogciach,okt6rychmowawart.24ust. llustawyPzp,ti-wterminie3dnioddnia

zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj4cego informacji z otwarcia ofert. zamawiqqcy nie bqdzie

r6wniez w takiej sytuacji wzywalwykonawcy do uzupelnienia o6wiadczenia o braku przynaleZnoSci do tej
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samej grupy kapitalowej. 5. Zamawiaj4cy wykluczy Wykonawca z postqpowania, o ile zajd4 wobec tego

Wykonawcy okoliczno5ciwskazane w art.24ust. I pkt l2-23 orazust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp'6'

Wykonawca nie jest obowi4zany do zlokeniao6wiadczeri lub dokument6w potwierdzaiqcych okolicmo$ci, o

kt6rych mowa w pkt III.4 i III. 5 (Zamawiai4cy wezwie wykonawca, kt6rego oferta zostalanaiwyaei

oceniona, do zloZeniaw wymaczonym, nie kr6tsrym niZ 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zloaenia

oswiadczeri lub dokument6w, kt6re potwierdzajq okolicmosci spelniania warunk6w udzialu w post9powaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia), jezeli: l) Wykonawca wskaze dostgpnosd oswiadczeri lub

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 9.1. SIWZ w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami

intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz danych ,w szczeg6lnosci rejestr6w publicznych w

rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyz acii dzialalnosci podmiot6w realizuj4cych zadania

publiczne (Dz. U. z20l7r. poz. 570).W takim przypadku zamawialilcy pobiera samodzielnie ztychbaz

danych wskazane przez wykonawca oswiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji

odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art' 4 ust' 4aa

ustawy z dnia2O sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze S4dowym (Dz' U' 22018r' poz'647 zp62n' zm')

oraz wydruk6w z centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospo darczej zgodnie z art' 38 ust' 4

ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 t' (Dz'U ' z 2017 r'' poz' 2168)' 2)

wykonawca wskaze oswiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w III'4 i III 5, kt6re znajduj4 sig w

posiadaniu zamawiq4cego, w szczeg6lnosci oswiadczenia lub dokumenty przechowywane przez

zamawiajqcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustaw y Pzp. w takim prrypadku zamaw\ai4cy w celu potwierdzenia

spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych

oSwiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7. Jeaeli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce

zamieszkani apozaterytorium Rzecrypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III' 4

(odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczei,iezeli

odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7'' powinny by6

wystawione nie wczegniej niz 6 miesig cy przeduplywem terminu skladania ofert' 7 '2' Jezeli w kraju, w

kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsc e zamieszkania ma osoba, kt6rej

dokument dotyczy,nie wydaje siE dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7' zastqpuje sig je dokumentem

zawieral4cymodpowiednio oSwiadczenie wykonawcy,zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, zloaone przed notariuszem lub

przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego

wla6ciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. zapisy pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie w przypadkach okreslonych w

art. 93 ust. I ustawy Pzp. 8.1. Zamawlaj1cy moze uniewa2ni6 postqpowanie r6wnie2 w prrypadku

okreSlonym w art. 93 ust. 1a ustawy PzpJ' 9.Do oferty naleiry zal4czyd aktualne nadzieh skladania ofert
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o$wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy,

2eniepodlegawykluczeniunapodstawie ar:J.24ust. l pkt 12-23 iust.5 pl<tL,2i4ustawyP4-zalqcznik

nr 1. 9.1. Wykonawca zatqczy do oferty kosztorys ofertowy (zgodnie z przedmiarami rob6t zalqczonymi w

rozdzialevll). Do kosztorysu ofertowego naleay zat4czy6 stong tJrtutow4.
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