
t )qloszenie nr 533732-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

\fiasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd, Dr6g Miejskich: Badania archeologiczne przy ui. Ossowskieg;; ',.:'

Warszawie

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi

F, amieszcza n ie o glo sz enizz Zamie szczanie ob o wi 4zkowe

i l qlo szenie iloty czy : Zam6w ienia pub I icznego

.,:ain6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansovvanego ze Srodk6w Unii Eurcpejskiej

Nie

fiazwa projektu lub programu 
.

{i zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktrirych

,,izialalno56, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

z:.im6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

rr.;.rginalizowanych

r,tie

\;taleLy podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii

9'kt6rych mowa w,art.22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230Yo, os6b zatrudnionych pwezzaklady pra(.,'

fij}ronionej lub wykonawc6w albo ic[ jednostki (w %)

i,

Postgpowanie przepr ow adza centralny zamawiaj qcy

Nie

i,l.'Postgpowanie przeprowadza porlmiot, kt6remu zamawiaj4cy powier zyl/powierzyli

!;1r' przeprowadzenie postgpowania'

ii Nie

'''ilnformacje 
na.temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierryli prowadzenie

..:ostgpowania:

{'ostgpowanig j est przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiai 4cych

Nie

I

ll,



Jeilehtak,naleLy wymienii zamawiaj1cych, kt6rzy wspolnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podai
:.:
.-+ -

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

'kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

. Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw 
:

,$,czlonkowskich pnii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierfi publicznych:

lnfqrrypcjg dodatkowe:

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

identyfikacyjny 00000000000000,.u1. ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, nafs{J1

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

Adres strony internetowej (URL) : www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

'r Adres strony internetowej pod ftt6rym mohna uzyskad dostgp do naruEdziiurzqdzefi lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

11'U
I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieieli dotyczy): 

,*i
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkaidego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy

zary6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz pozostalych zamawiajEcych):

I.4) KOMUNIKACJA 
.,:i

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokumentflw z postgpowania mo2na uzyska6 pod ,i,,.

adresem (URL)

Tak

www.zdm.wawpl

'

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia



Tak

www.zdm.waw.pl

'Dostgir do'dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

.l adres .. :i , .i ,

, Zarz4dDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

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 inrrv

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

ZaruqdDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqdzerfl lub format6w plik6q kt{{,e'

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzEdzimoinauzyska6 pod adresem:

(uRL)

i ' :i'er

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzez zamawiaj4cego: Badania archeologiczne przy ul. Ossowskiego

:i:



rw Warszawie

Numer referencyjny : DZP 128 lPN 124 / 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgfici:

Nie

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

Zamzwiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalnaliczba czgsci zam6wienia, na kt6re moie zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olTeilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjneg4

. okresleni e zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia s4: badania archeolo giczneprzy :ul. Ossowskiego w Warszawie. Warto66 szacunkowa

zam6wieniaprzebacza r6wnowartoSd kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani2 r6wnowartoS6 kwoty 22i

000 EURO . Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okreSlony zostal w Opisie przedmiotu zam6wieniu 
.,

Rozdzial V SIWZ.

II.5) Gl6wny kod CPV: 71351914-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacie o wartoici zamdwienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

{i.



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

mal<symalna warto|| w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wiefi,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre$lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

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

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

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

miesi4cach: lub dniach: 50

lub 
,

data rozpoczgcia: lub zakoitczenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ul.l) WARUNKI UDZIAN-A W POST4POWANIU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepisrfw

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

, [I.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
.f :"

OkreSlenie warunk6w: OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig

Wykonawcy,kt6rzy spelniajE nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji

ekonomicznej lub finansow-ej 1j.: l.Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe,.

(na podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" porycja ,,przych6d netto ze sprzeda2y produkt6w, towar6u'i

material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda|y i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie mniejszej niz: I00

000,00 zl (slownie: sto tysigcy zlotych00/100) 2. Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoilci zwiqzanej zprzedmiotem

nlrueJszego zamowlenla, na sumg gwarancyjn4 co najmniej: 50 000,00 zl (slownie: piqddziesi4t tysigcy

zlotych 00/100).



Informacje dodatkowe 
...rj:r

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udziatuw postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj.: 1.

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

prowadzen ia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadcz"it ok 
"ro*y.itt'

lub ci4gtych r6wniez wykonuje): co najmniej dwie uslugi polegaj4ce na badaniu archeologiczrLymna

obszarzemiejskim o powierzchni co najmniej 10 ar6w. 2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby

legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalcenir- ' '

odpowiednimi do stanowisk, j akie zostan4 im powierzone, zgodnie z poniisrym wykazem: Lp .

Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres posiadania uprawniefi - Do6wiadczenie zawodowe

(liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. 1. Kierownik badah

archeologicmychz uprawnieniami - I osoba - 5 lat- 5 lat -podstawa dysponowania. Uprawnienia ,,'i1

kierownika badari archeologicznych powinny byt zgodne z art.37e Ustawy z dnia23lipca 2003 r. o-

ochronie zabytk6w i opiece nadzabytkami (D2.U.2018.2067 j.t.). 
;

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

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wienia

wrazz informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
,

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
,,.,

lll,2.2) Zamzwiaj4cy przewi{uje rvykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiajEcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust, 5 pkt2ustawy Pzp)

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

Irr.3) wyKAZ OSWTADCZEN SKLADANYCHPRZEZWYKONAWC4 W CELU

WSTEPNEGO PoTwrERDzENlA, itv NrE PODLEGA oN WYKLUCZENTU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIAT,U W POSTqPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

i'r-ilt



.!r

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteritiw selekcji :

Nie

III.4) wyKAZ OSwTInCZEN LUB DOKUMENTow, SKtr ADANYCH Pn.ZEz

wyKoNAwC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

PoTwIERDZENIA IKOLICz;NOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 "I

,tlUSTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zloLeniaw

wyznaczorlym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziehzNoLenia oSwiadczeri lub

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wla6ciwggo rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacj i o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrgbne przepi,sy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

ru.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PR.T.EZWYKONAWC4

w posrqpowANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

il.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UOZIALU W POST4POWANIU:

I .Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyLej oceniona, do zlo2enia w

wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlohenia oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

braku podstaw do wykluczenia d.: 1.1. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w-3r

sekcji III.l.2pkt I - czElci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

, sporzqdzenie sprawozdaniawymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, a jei:,eli podlega ono badaniuprzez bieglego rewidenta zgodnie z przepisarni

o rachunkowo6ci, r6wniez z opini4 o czgSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okre6laj4cych 
il

obroty oraz aktywa i zobowiqzania - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeheli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest krotszy - za ten okres. Z zalqczonej czgSci sprawozdania finansowego powinno 
I

wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzelnia T994 r. o

rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - zpodaniem zarazem daty podpisu,;

przez osobg, ktorej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostl.<i, a jeLeli :;r{i

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

odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego uzasadnienia dolEczonego do spraw ozdania



finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowiqzanych do sporz4dzania sprawozdania

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

lJrzgdzie Skarbowym.1,2.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji IU.1.2

pkt2- dokument6w potwierdzajqcych,2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci

cywilnej w zakresie prowadzoir ej dzialalnolci zwipzanej z przedmiotem niniejszego zam6wieni a na' 
'

sumg gwarancyjn4 okreSlon4 przez Zamawiaj4cego (zawieraj4cych potwierdze nie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w sekcji III. 1.3 pkt 1

- wykazu usfug wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych r61vnie2

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latprzeduplywem terminu skladania ofett, a ie2eli okres

prowadzenia dzialalno6ci jest la6tszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, d?1_.

wykonania i podmiot6w fiarzeczkt6rych uslugi zostaly wykonane - zal4cznik nr 2 (,,DoSwiadczenie

Wykonawcy"). Do powylszego wykazu powinny byt dolqczone dowody okreSlajqce, czy v,rymienione

w wykazie uslugi zostaNy wykonane lub s4 wykonywane nale2ycie,przy czym dowodami, o kt6rych

mowa, sq referencj ebqdL inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz kt6rego dostawy lub ,

ushugi byty wykonywang, aw przypadku Swiadczeh ciqglych lub okresowych s4 wykonywane, a jezeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy;w przypadku Swiadczeti okresowych lub ci4glych nadal ,,,

wykonywanych referencjebqdLinne dokumenty potwierdzajqceich nalezyte wykonylvanie powinny

by6 wydane nie wczeSaiej ni-z J. miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert. 1.4. W celu ,iri-

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji III. 1.3 pkt2 - wykazu ps6bo skierowanych

przezWykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich i

kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, do6wiadczenia i wyksztalcenianiezbgdnych dla wykonania .,..;i

zam6wienia publicznego, atakhe zakresu wykonywanychprzez nie czynno6ci oraz informacj4 o

podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 3 (,,Wykaz os6b"). 1.5. W celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp- odpis z wla6ciwego rejestru

lub z centralnej ewidencji i infor,macji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagajE

wpisu do rejestru lub ewidencji.

rrr.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJT:

III.6) WYKAZ OsWI^q.UCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PP(ZEZWYKONAWCq

w POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWTERDZENIA

oKoLtczNoscl, o KToRycH MowA W ART. 25 UST. I pKT 2 USTAWY pzp

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

I .1 . Je2eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo2e zloLyi dokument6w dotycz4cych sytuacji,

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiaj4cego, moze przedstawi6 inny dokument, 
,

'1.

rl i..

'.'.' i r



kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spetnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

udzialu w postgpowaniu. 2.Wykonawca moze w celu potwierdzenra spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu, w stosownych sytuacj ach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czgsci,polega6 na zdolnoSciach technicznychlub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, niezalelnie od charakteru prawnego N1czqcych go z nim stosunk6w

prawnych. 2. I .Wykonawca, kt6ry poleg a na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyLej,powinien przedlohy|,w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, Do

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi4zany zloIy6 wykonawca, jak r6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, kt6re

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

zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiaj4cemu, 2e realiryjqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w,w szczeg6lnoSci j\\

przedstawiaj4c zobowi4zanie (oryginat) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych ..

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

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawca poleg4jac

na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22austawy Pzp,

bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym nalezytewykonanie .i

zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosuneklqczEcy wykonawcg z tymi podmiotami gwarantu.ie

rzecrywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 24da dokument6w okre6laj4cych w szgzeg6lnoSci:.

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

zasob6w innego podmiotu, przez Wykonawcg,przry wykonywaniu zam6wienia,2.3.3. zakres i okres,

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rqgg

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia.

kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych 
.

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

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,nie potwierdzaj4 spelnieniaprzez.wykonawcg 
,

warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy ?qda,aby wykonawca w terminie okreSlonym przezzamawiajqcego: l) zastqpilten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzal sig do osobistego wykonania ,iiil:

odpowiedniej czgsci zam6wienia, je2ehwyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4 lub ekonomrcznq, o kt6rych mowa w pkt 2. 3. Wykonawca zaL4czy do oferty: wypelnioni'

Formularz cenowy. 
i,:,r

SEKCJA IV: PROCEDURA



r IV.l) OPIS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam6wienia : P rzetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamawitj4cy ilqda wniesienia wadium:

Tak

. Informacja na temat wadium {

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4z any, przedupfywem terminu slladania ofert, r 
,

wnie$i wadium na caly okres zwiEzania ofert1, w wysoko6ci; 6 000,00 zl (slownie: sze56 tysigcy

. zlotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje sig udziele4ie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie.

Nale2y,podai informacje na temat udzielania zaliczek:

,i
IV.1.4) Wymaga si9 zloienia gfert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czqnia dp ofert

katalog6w elektronicznych :

" Nie

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

elektronicznych:

Nie 
i

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloieniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba rvykonawc6w, kt6rry zostanq zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczb a wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:



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

Umowa ramowa bedzie za:warta:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana maksym alna liczb a uc z e stnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe: .

Zam6w ienie obej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakupow :

't.

Adres sffony internetowej, na kt6rej bgdqzamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznych :

,ltl

Przewiduje sig pobrani e ze zNo2onych katalog6w elektroni cznychinformacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Naleiy wskazat elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpn-ienia:



Informacje doty czqceprzebiegu aukcj i elektronicznej :

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

wykonawcy beda mogli licytowa6 (minimalne wysoko6ci post4piefi):

Informacje dotycz4cewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzahi specyfikacji technicznych

w zakresie polqczen:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrvtania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloiryli nowych postqpieri, zostznqzakwalifikowani do riastgpnego etapgl.

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Krytepia

Kryteria Znaczenit

cena ofertowa brutto 60,00

Ceklaracj a wykonania dodatkowej dokumentacj i 10,00

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

nieograniczony)

Taki ;

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

IV3.f) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jqst zastrzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przepr ow adzenia nego cj acj i

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

Nale2y poda6 irlformacje na temat etap6w negocjacji (w tym riczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

_'ll



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

dnformacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w,kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiEzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeieli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzafi:

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

' .;i" i : i 
:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszQ odpowiada6

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajEcych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

1A'dres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznel:

Wymagania dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagani a techni czne ur zqdzeh informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko6ci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licyacji elektronicznej i czasie ich tr-wania:

Czas trwania:

rii



Wykonawcy,kt6rzy nie zloLryli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia pu.blicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMTANA UMOWY

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

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazad zahes, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

l. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 dokonaniazmianpostanowieri umowy w stosunku do tre6ci

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

l.l Zmiana terminu ukoriczenia rob6t. 1.7.1Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w

szczeg6lnoSci: a) klgski 2ywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegaj4ce od typowych,

uniemozliwiajqce prowadzenie prac archeologicznych,l.l.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w

warunkami terenowymi,w szczeg6lnoSci: a) niewypaty, niewybuchy; b) odmienne od przyjgtych w

dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lno6ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub

blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; c) w raziekonieczno6ci podjgcia dzialah zmierzajqcych do

ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna

bylo przewidziet z pewnoSciq, szczegolnie zagraLaj4cego bezpoSrednio 2yciu i zdrowiu ludzi. d) Zmiany,

w przypadku uzasadnionego pqleceniaZamawiajqcego dokonania zamiennych rob6t lub ich czESci;

ryyst4pienia rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych uzalehnione jest wykonanie zam6wienia , ,.,,

podstawowego - jeZeli terminy ich zlecenia,rcdzaj lub zakres, uniemo2liwiajEdotrzymanie pierwotnegcr

terminu umownego . e) Zmiany bgdqce nastgpstwem niedopuszczeniado ich wykonania przezuprawniony

organ lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, zprzyczyn nie wynikaj4cych zwiny

Wykonawcy; 1.1.3 zmiany bgd4ce nastgpstwem dzialania organ6w administracji i innych podmiot6w o

kompetencjachzbli2onych do organ6w administracjiw szczeg6lnoSci eksploatator6w infrastruktury oru
wlaScicieli grunt6w pod inwestycjg, w szczeg6lno6ci: a) przek,roczenie zakreslonych przezprawo lub



regulaminy, a jeSli takich regulacji nie ma - fypowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawanta

przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleh, uzgodniefi itp.; b) odmowa wydania

przezorgany administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezvtoleh, uzgodnief zprzyczyn 
:i,.

niezawinio nychprzezwykonawcg, w tym odmowa udostgpnieniaprzezwla6cicieli nieruchomoSci do

cel6w realizacjiinwestycji; I.2 Pozostale zmiany spowodowane nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a) sila

wy6szauniemozliw iaj4cawykonanie przedmiotu umowy zgodnie zSIWZ;b) rezygnacjaprzez

Zamawiajqcego z reahzacji czgsciprzedmiotu umowy. c) kolizja z planowanymi lub r6wnolegle '| "

prowadzonymiprzezinne.podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostanq 
I

ograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigcie kolizji. d) zmiany

uzasadnione okolicznoSciami o kt6rych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego. e) gdy zaistnieje inna

okolicznos6 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca niemo2liwoSci4 wykonania lub nale|ytego'

wykonania umowy zgodnie zSIWZ. f) zmiany prowadz4ce do likwidacji oczywistych omylek pisarskich

i rachunkowych w tresci umowy; 1.3 Zmiana os6b i podmiot6w. 1.3.1 Zmiany os6b i podmiot6w

zdolnych do wykonaniazam6wienia, w przypadku zdarzehlosowych niezale2nych od Wykonawcy, na

uzasadnione wypt4pienie wykonarycy,1.3.2 Zamawiajqcy,napisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza

zmiang podwykonawcy lub rezygnacje zudziafu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy.

T.mranamoze nastEpi( v,ryl1cznie po przedstawieniuprzez Wykonawca o6wiadczenia podwykonawcy c

jego rezygnacji zudziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z :i:

tytutu realizacji rob6t. JeLeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawc& :.rr

opieral sig wykazuj4c spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu,Zamawiajqcy dopu6ci zmiang pod

warunkiem, ze nowy podwykonawcawykahe spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszyrnni?

wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wienia przez dotychczasowego podwykonawcg. 
.,

Forma zaplaty naleznoSci przysluguj4cej podwykonawcom, moze ulec zmianie zprzyczynobiektywnych.

jeSli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy. 2. Warunkiem i

wprowadze nia zmian zawartej umowy j es t sporz4dzenie podpisan ego przez Strony Protokolu zmiany

umowy okreSlajqcego przyczyny -zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej,,

jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokol zmiany umowy bgdzie rl

zalqcznikiem do aneksn.3. Zmiany umowy mogQ byi dokonane r6wniez w przypadku zaistnienia

okoliczno6ci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE ,.:ii,

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

'i

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym



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

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

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a (przetarg'

nieo granicz ony, pr zetar g o gtaniczony, negocj acj e z o glo szeni em) :

Nie

Wskazad powody:

JEzryklub jgzyki, w jakich mog? byt sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udZiafu w

postgpowaniu

>polski ! , : , ,,, i J

IV.6.3) Termilr zwi4zania oferl4i do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewidirje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zamtfwienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych nvrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by6,przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki sluZ4ce

sfinansowaniu zam6wiefi na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierz^|,

przeznaczy6 na sfinansowanie caloSci lub czg5ci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowg:. 
i

1 . Oferta wraz z zalqcznlkami muSi by6 podpis ana przez Wykonawc E. Zamawiaj4cy wym-ag a" aby ofe4gi j

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wla6ciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalno6ci gospodarczej. Jeheli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa,.to

pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostai

zloione wraz z ofert4 w oryginale lub notarialnie po3wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nale|y :rt

zalqczyt dokumenty potwierdzaj qce,2e osoba udzielajqca pelnomocnictwa byla upowa2niona do

reprezentowaniq,Wykonawcy w.dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykaza(, w szczeg6lnoSci

przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.Zasady skladania oferty pr4ez podmioty 
,r, .

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.l.Wyrnagane oSwiadczeniawskazane w sekcji III.3 (oSwiadczenie Wykonawcy-.

o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy,2e:,nie podlega 
i i.::

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12 -23 i ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny by6 zloaone

przezkaLdego Wykonawcg wspolnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczeniate majqpotwierdzac

spelniarrie warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

kaLdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz bra! podstaw .



wykluczen ia.2.2.Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowiqzaHi s4 do ustanowienia pelnomocnika

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

do zawarciaumowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie

pelnomocnika musi zawierac w szczeg6lno6ci: wskazanie postgpowan ia o zam6wienie publiczne, kt6rego

dotyczy, Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustano*ion"go,,.

.pelnomocnika 
i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj1cych sig wsp6lnie o

udzielenie zam6wienia,przez osapy uprawnione do skladania o6wiadczefr woli, wymienione we 
,f:,;

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnikamoLe,!,.,."

zostac zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu z\o2onej wrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zostat zlo2ony wraz z ofert4 w formie oryginalu lub ,rr,r.!

notarialnie po6wiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajqcego ustanowienie

pelnolnocn ika nnleLy zalqizyt dokumenty potwierdzaj qce, 2e, osoba udzielajqcapetnomocnictwa byla

upowa2niola do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2nawykazat

w szczeg6lnofic*iprzez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.3.Wszelka korespondencja

oraz rozhczenia dokonywane bgdq wyl4cznie z pelnomocnikiem. 2.4. WypelniajEc formularz of"a" ju|.,

r6wniez inne dokumenty, powotuj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, nale|y

wpisai dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie 
,:il

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

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

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych 
,,,_.,

podmiotach w o6wiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(o6wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu ; ,

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonaw cy,'2enie podlega wykluczeniu na 
.

podstawie art.24ust. l pkt 12.-23 iust.5pkt l,2i4ustawyPzp),4.Wcelu wykazantabrakupodstawd.o

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w

art.24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei

informacji, o kt6rej mowa,w art. 85 ust. 5 ustawy Pzp przekanle Zamawiajqcemu o6wiadczenie (w

oryginale) o przynale2noSci lub braku przynalezno6ci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rei mowa w art.

24ust.|pkt23ustawyPzp.Wruzz.ez|o2eniemo5wiadczeniaoprzyna|e2no5cidotejsamejgrupy

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

zam6wienia, dowody, '2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowa dzq do zakl6ceniakonkurencji w iii,i
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane o6wiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszymr..

powinno by| zlo2one przezkazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu

do wykonawc6ry, kt6rzy zloLyli odrgbne oferty - zalqczniknr 4. Wykonawca jest uprawniony zloLyywraz

i:iil



. ,.:/

z ofertE o6wiadczenie (w oryginale) o braku przynalehnoSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z

dnia l6lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsument6w, je'2eliWykonawca nie jest czlonkiem

Zadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zlo2yt oSwiadczenie o braku przynaleLno6ci d.'

grupy kapitalowej zgodnie zprawdq, po ustaleniuznalezyt4 starannoSci4,'2e nie zachodzqw jego

przypadku powiqzaniatworzqcegrupg kapitalowq, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
i

ochronie konkurencji i konsume nt6w orazz.e Swiadomo3ci4, 'ze skladanie nieprawdziwych oSwiadcz.eir

sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci karnej. W takim p.rypudku, 
i"

Wykonawc a moqenie skladad oSwiadczenia o braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej, t?.' ,
podstayie i w,okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od diria

zamieszczenia 4a stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie 
u,i

bgdzie r6wniez w takiej sytuacji w3qwal Wykonawcy do uzupelnienia oSwiadczenia o braku.

przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej .5. Zamawiajqcy wykluczy WykonawcE 7 postgpowania. o

ile zajdqwobec tego Wykonawcy,okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12 - 23 orazust. 5 pkt l, 2rj

4 ustawy Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloLenia o6wiadcz.eri lub dokument6w l"

potwierdzaj4cych okolicz4oSci, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5 (aktualne na dzieh zloienia

oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w ,iii

postgpowanirt oraz braku podstaw do wykluczenia) , jezeli: 1) Wykonawca wskaze dostgpnoS6

o5wiadcz'eri1ubdokumentow,okt6rychmowawsekcjiIII'4iIII.5wformieelektronicznejpod

okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbaz danych, w szczegolnoSci 
, rr

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci 
I i

podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z p62n. zm.). W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera spmodzielnie ztychbaz danych wskazane przez Wykonawcg

oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpiqowi 
...:

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2O sierpnia

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj. Dz. U . z 2018 r., poz. 986) oraz wydruk6w z Centralnej

Ewidencji i InformacjioDzialalnoSci Gospodarczej zgodnie zart.46 ust. I ustawy zdnia6qarca2Ol8 r'.

o Centralnej Ewidencji i Informacj i o DzialalnoSci Gospo darczej i Punkcie Informacji dla PrzedsiQbiorcy

(Dz.IJ. poz. 647).Wykonawca wskaze oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 9.1., kt6re :l

znajdujq sig w posiadaniu Zamawialqcego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowylvare przezZamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posjadanych o6wiadczeri lub dokument6w, o ile sQ one aktualne. 7. Jeaeli

Wykonawca ma siedzibg lu,b miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast"; ,
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4 (odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i uy



.t

informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeleli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ,. 
.

ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w lt6rym wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

,upadlo Sci..7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny byd wystawione nie wpze6niej ni2 6

.miesigcy przeduplywem terminu skladania ofert.7.2. Jeleliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibc

lub miejsce zarmieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczTt, nie wydaje sie '

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio

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

oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy|, zlo2one przed notariuszem lub przed organem ii:ir

s4dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczegowlaSciwym ze

wzglg{u na sigdzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, Zapisy

pkt 7.1. stoguje sig.
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