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Ogloszenie nr 5 5 25 34-N-20 1 9 z dnia 2019'0 5 -28 r

Miasto Stoleczne Warszawa -Zrrz4dDrilgMiejskich: Opracowanie do}mmentacji projektowej dla zadania pn'iModernizacja

oswietlenia ulicznego w ramach pmgramu "sowA - oSwietlenie zewngtrzne"

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie oglovenia: Zwnieszczanie obowi4zlcowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projelitu lub prcgramu wsp6lfinansovranego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub Programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaHady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dziahtno56, lub dzialalnoSd ich

wyodrgbnionych organizacyjnie jednostelq kt6re bgd4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjq os6b

bgd4cych czlonkami grup spoleczn ie marginalizowanych

Nie

Nale2y podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o k16rych mowa w art.22 ust.2

ustawy pzp, nie mniejszy ni2 3070, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przepmwadza centralny zamawiajqcy

Nie

postgpowanie przeprcwadza podmiot,.kt6rrmu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli przeprowadzenie postqpowania

Nie ' rr

Informacje na temat podmiotu lid6rrmu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli prowadzenie postqpowania:

Postgpowanie jest przepmwadzane wsp6lnie przez zarmwiajqcych

Nie

Je2elitak,naleLy wymieni6 zamawiajqcph, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4postqpowanie oraz podad adresy ich siedzib, kajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do (6nta1<76w wrazz danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przepmwadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie , .-i
W przypadku przepmwadzania postgpornania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej -
majqce zastoswanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Miasto StoleczneWarczawa-Zarzqd Dr6gMiejskic[ kajowy numer identyfikaciny 00000000000000 ul. ul'

Chmielna 120,00-801 Warszawa,woj.mazowieckie,panstwoPolsk4tel.2255S9000e-mailzzp@Vdm.vww.pl,faks2289092ll.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzpkaC dmtEp do narzgdzi i vrz4dzeh lub format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

r.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENI A(ieieti dotyczy): 
;

Podzid obowi4zk6wmigdzy zamawiaj4cymi w przypadku ra,sp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku ra,sp6lnego
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przqrowadzania pmtgpowania z zamawiaj4qmi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cph jest

odpowiedziilny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzqrowadzenie postEpowania odpowiadaj4 pozostali

zarnawiaj1cy, czy zam6wienie bgdzie udzielaneprzezku;zdqo zzarnatiaj1cych indywidualnie, czy zam|wienie zostanie udzielone w

imieniu i na r)*z pozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUMT(ACJA:

Nieograniczony pelny i bezpo6rcdni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod adrcsem (URL)

Tak

htp://www.zdm.waw.pl

Adres stmny internetowej, na kt6rcj zamieszczona bgdzie spec$ikacja istotnych wlrunk6w zam6wienia

Tak

htp://wWw.zdm.waw.pl

r ' , Dostgp do ilokunrent6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod adresem

Nie

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

Elektrcnicznie

Nie

adres

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

Nie '

.i.. , Innyspos6b:

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

Tak

Inny spos6b:

:. ', Oferta rnusi byC sporz4dzora w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewainodci

Adres:

Zarz4d blg'Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-80 I Warszawa, Kancelaria

i

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdzi i urz4dzefilub format6w plik6w, kt6rc nie sq og6lnie dostqpne

Nie
'.'r li''l r: I

Nieograniczonii, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narz$zi mo2na uzyskad pod adreem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

I . l..t II.l)Nazwa nadanazam6wieniu przezzamawiaj4cego:Opracowaniedokumentacjiprojektowej dlazadaniapn.Modemizacja r,1.1...

o5wietlenia ulicznego w ramach programu 'SOWA - oSwietlenie zewngtrzne"

Numer rcferencyjny: ZDMtuMIDZP / 46lPNl 401 l9

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przepmwadzono dialog techniczny

Nie

'., .:1 .

II.2) Rodzaj zamfwienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgscbrrych
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Zam6wienie podzielone jest na czqSci:

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladac w odniesieniu do:

Zamawillqcyzastrzegasobieprauodoudzie|enial4cznienastgluj4cychczg3ci|ubgrupczgSci:

Ma}symalna liczba czgsci zarniwienia, na kt6rt mo'e zostrc udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakrcs, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotnebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - olae3lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt'

uslugg lub mboty budowlane: Opracowanie dokumentacji prcjektowej dla zadania pn. ModernizacjaoSwietlenia ulicmego w ramach

programu 'SOWA - o5wietlenie zewnEtrzne". Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okredlony zostal w Specyfikacji technicznej (Rozdzial

V SIWZ). WartoSC szacunkowa zam6wioria przekraczarlwnovartoii kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza ni2 r6wnowartoSlkwoty 221

OOO EURO

II.5) Gt6wny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartos6 zamiwienia Qe2eli zamawiajqcy podaje infirmacje owartoici zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uniw ramowych lub dynamienego systemu zakup6w- szacunkowacalkowin maksymalna vartoft w calym okrcsie

obow iqzywanb umowy ramowej lub dynamicmego systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzieknie zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6wna jakich zostan4 udzidone zam6wienia, o kt6rych mowaw 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 zostah z^w^rta umowa ramowa lub okres, na kt6ry

zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: 5 /zD dniach:

lub

data rozpoczgcat lub zakoftczenia:

)kres w miesiacad fkres w dniacl DatarozpoczEcii )atazakohczenii

IL9) Informacje dodatkowe: Zantawiaj4cywymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: -rozpoczgcie: od dnia zaraarcia umowy,

-zakohcze11ie:5 miesigcy od dniazawarcia umowy (iednaknie p6iniej niz do dnia 15.12.2019 r.).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

[I.I) WARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANI T

11Ll,l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno6ci zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych
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przepis6w

Okre$lenie warunk6w

Informacje dodatkowe

III.l,2) Sytriacja finansowa lub ekonomiczna

Oke5lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udziafu w

postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: l) Wykonawca uzyskal Sredrriprzych6dza ostatnie 3 lata obrotowe

(na podstawie ,,rachunk6wzysku i strat" pozycja,,przych6d netto ze sprzedazy produkt6w towar6w i material6d' lub ,,przych6d netto

ze sprzduizy i zr6wnanez nimi") w wysokoSci nie mniejszej niz 600 000,00 zl (slownie: szeSCset tysiEcy zlotych). 2) Wykonawcajest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cyrvilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zfr4zanej z przedmiotem niniejszego zam6wio:ria,

na sumq gwarancyjn4 co najmniej 300 000,00 zl (slownie: trzysta tysigcy zlotych).

Informacje dodatkowe

IIL1.3) ZdolnoSd techniczna lub zauodowa

OkeSlenie warunk6w O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialu w

postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej tj.: l) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6twy - w tym okresie wykonal (w przlpadku Swiadczcr okresowych lub

ci4gtych r6wnie2 wykonuje): minimum 3 zam6wienia o l4cznej wartoSci I 200 000,00 zl brutto, w tym jedno zam6wienie na kwotg co

najmniej 600 000,00 zl brutto, polegajqce na wykonaniu dokumentacji prcjektowej dla modemizacji, remontu, budowy lub przebudowy

o3wietlenia ulicznego lub zewngtrzlego w miedcie powy2ej 100 000 mieszk aAc6w. Przezo6wietlenie uliczne lub zewngtrzne

Zamawiij4cyrozumie o5wietlenie dr6g ciqg6w pieszych, pieszo-rowerowych, dr6g rowerowych, parking6w zewnqtrznych lub plac6w

realizowanych przy u2yciu urz4dzeh i element6w o6wietleniowych. 2) Wykonawca ma dodyspozycji osobg legitymujqc4 sig

kwalifikacjami zawodowymi, upraunieniami, do5wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk4 jakie zostanie jej

powierzone, w szczeg6lnosci oke$lonymi przepisami ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1202,2

p62n.zm.),zgodnie zponi2szym wykazem: Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okes posiadania wymaganych uprawnieri (w

latach) -Do$wi adczaie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. l. - Projektant branzy

elektrycznej posiadaj4cyupravrnienia budorvlane bez ograniczan do projektowania w specjalno3ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacjiiurz4dzurelektrycznychielektroenergetycznych-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania.UWAGA! Osoba

wskazana dorealizacji niniejszego zam6wienia na stanorvisko wymienione powyzej, musi byd t4 sam4 osob4, kt6rej okes posiadanych

uprawnior oraz dofwiadczenie wskazanow pkt 5 i 6 formularza oferty, odno$nie krlterium oceny ofert opisanego w pkt 162.2. i 16'2.3'

SIWZ. Osoba wskazana povyzej powinna posiada6 odpowiednie uprawniaria budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznlch w budownictrvie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ti' Dz' U.

22018r., poz. l202,zp62n.zm) oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonyvania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 pu.83l) lub

odpowiadaj4ce im inne wa2ne uprawniania budowlane wydane na mocy wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w oraz posiada6 aktualne

' I za(xiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorzqdu zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzqdach zawodowych architekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz urbani$6w (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725,zp6in. zm.)).

Stanowiska oke5lone powy2ej mog4 zostai 16wnieZ powierzone obywatelom pa6stw czlonkowstich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcankiej oraz innych kraj6w Europejskiego Obszaru C-ospodarczego, zgodnie z art.' l2ausiawy Prawo budowlane oraz z

przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawnia kwalifikacji zawodowych nabytych w pafishvach czlonkowskich

, . Unii Europejskiej (Dz.U. 22018r.,po2.2272).

Zamawiaj4cywymaga od wykonawc6wwskazania wofercie lub we wniosku o dopuszczanie do udzialu w postgpowaniu imion i

nazwisk o6b wykonuj4cych czynnoSci przyrealizacjizam6wieniawraz zinformacj4o kwalifikacjachzawodowych lub doSwiadczeniu

tych os6b: Tak

Informacje dodatkowe:

;-i.':.r. .. ilI.2)PODSTAWYWI'KLUCZENIA

III.2.I) Podstany wykluczenia olae5lone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

Ill.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTakZamatntajqcy przewiduje

nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre5lona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okre'Slona w art. 24 ust 5 pkt 2 ustawy Pzp)

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

rII.3) WyKAZ OSWIADCZEN SrrlOmW caPPJ,EZwvKONAWCE w CELU WSTDPNEGO POTWIERDZENIA' ZE NIE

PODLEGA ON WI'KLUCZENIU ORAZ SPEI-NIA WARUNKI TJDZIAI'U W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA ' '1 ' i

SELEKCJI

oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnhniu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O3wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcii

Nie

rrl.4) wl,KAz oSwIADczEN r,us uoruMENTOw, SKLADANYCH PRZEZ wYKoNAwcE w PosrEPowANIU NA

wEZwANIE zAMAwTAJAcEGo w CELU poTwIERDzENIA oKoLIczNoSct, o xt6nvcH MowA w ART. 25 usr. I

PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiaj4cy.wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyZej oceniona, do zlo2enia w wyznaczffrym' nie kr6twym ni2 5 dni'

terminie aktualnych na d ziefi zlo1enia oiwiadczql lub dokument6w potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia tj.: I ' W celu , .,

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalno5ci gos.podarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji.

ilI.s) wyKAz oSwIADczEf r,us toruMENTOw SKI-ADANYCH PRZEZ wYKoNAwcE w PoSTQPoWANIU NA

wEZwANIE ZAMAwIAJACEGO w CELU pOTwIERDZENIA OKoLrcZl{OSCt, O xtOnvCH MOWA w ART. 25 UST' I

PKT 1 USTAWY PZP

111.s.l) yZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKfWUUZrnr,UW POST{POWANIU: i
Zamawiaj4cywezwie WykonaycE, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zloZenia w wyznaczmtym, nie kr6tszym ni2 5 dni,

terminie aktua.lnych na d ziefi zlo2enia o(;wiadczen lub dokument6w, potwierdzajqcych spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu tj ':

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

prawa kraju, w kt6ryrn wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,a je2eli podlega ono badaniu prze bieglego rewidenta

zgodnie z przepisami o rachunkovoSci, r6wniez z opini4 o czESci badanego sprawozdania, a w przlpadku raiykonawc6w

niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawczdania finansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych obroty orazaktyvva i zobowiqzania-

za ostahie trzy lata obrotowe, a jeZeli okres prowadzer:ia dzialalnoSci jest krlKzy - za ten okres. Z zalqczcr;rej czgSqi sprawudania

finansowego powinno wynikad, Ze sprawozdanie spelnia wymo gi art.52 usl 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o.rachunkovoSci, tj.

Ze sprawozdanie finansowe zostalo podpisan e - z podranian zarazem daty podpisu - przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g

rachunkowych, i kierownikajednostki, ajezelijednostk4 kieruje organ wieloosobory -przez wszystkich czlonk6wtego organu. W

przypadku odmowy podpisu wymaganejest zalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finarrsowego. W

przypadku Vrlkonawc6w niezobowiqzanych do sporzqdzania sprawozdania finansowego Zamawiaj1cy, za ,, inne do\umentyl' uzna

m.in. deklaracjg podatkowa PIT zloaonqwlJrzgdzie Skarbowym. 2. dokument6w potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialno3ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg

gwarancfnq okreslonqprze,Zamawiajqcqo(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 3. wykazu usfug wykonanych, a w

przypadku Swiadczqr okesowych lub ci4glych r6wnie2 wykonpvanych, w okresie ostatnich trzoohlatprzed uplywem terminu

skladania ofert, aje2eli okres prowadzen'ia dzialalnoSci jest kr6tvy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci,.przedmiotu, dat

wykonania i podmiot6w, na rzex:z kt6ry9h uslugi zostaly wykonane. Do powyZszego wykazu powinny by6 dol4czone dowody

okre5laj4cg czy wymienione w wykazie uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane naleZyci e,przy czqdowodami, o kt6rych mowa

s4 referencje b4d2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, ntneczkt6rego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku

Swiadczarci4glychlubokresowychs4wykonywane,aje2elizuzasadnbnej prcyczynyoobiektywnymcharakbrzeWykonawcaniejest

w stanie uzyskad tych dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczen okresowych lub ciqgtych nadal
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wykonl"wanych referencje b4dZ inne dokumenty potwierdzaj4ceichnale2lte wykonlvranie powinny byd wydane nie wczeiniej ni2 3

miesi4ce przed uplywem terminu skhdania ofert. I . wykazu os6b, skierowanych prze. Wykonawcg do realizacji zam6wienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniar, doSwiadczenia i uykszalcenia niezb$nych dla

wykonahia zam6wimia publicznego, a tak2e zakresu wykonyrvany chprzeznie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

rrr.s.2) w ZAKRESTE KRYTERT6W SeLEKC.lr:

rrl.6) WYKAZ OSWTADCZEN LUn DOXUMENT6W SKT,ADANYCH PRZEZWYKONAWC4W POST4POWANTU NA

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

PKT 2 USTAWY PZP

III.7) I|INE DOKUMENTY NIE WYMIEIVONE W pkt III.3) - IIt6)

l. Je2eli z uzasadnimej przyczyny wykonawca nie moZe zloZyd dokument6w dotyczqcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej

wymaganycli przv.Zamawiaj4cqo, moze przedstawi6 inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spehrianie opisanych

pnezZamdtwiaj4cego warunk6w udziah w postgpowaniu. 2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6wudziahr w

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

technicznlch lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicmej innych podmiot6w, niezale2nie od charakeru prawnego

lqcz4cych goz nim stosunk6w prawnych. 2. I . Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwy2ej, powinien przedlo2y6 w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia, kt6rejest zobowi4zany zlo2yd wykonawca,jak r6wnie2 te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w

udzialu w pobtgpowaniu, kt6re wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiotu. 2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiaj4cenu, 2e realizuj4c zam6wianie, bgdzie dysponowal

niezbgdnymizasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji riiezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobovit4zanie, o kt6rJ'rn mowa powy2ej przedstawia Wykonawca,

kt6rego oferti zostanie oceniona najwyzej. 2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c na zdolnoSciach lub sytdacji innph

podmiot6w nri zasadrch okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,bgdziedysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4clrn

nale1yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l4cz4cy wykonawca z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostgp do ich zasob6w Zamawiaj4cy 24dadokument6w okeslaj4cych w szczeg6lnoSci:2.3.1.2a1.'res dostqpnych Wykonawcy zasob6w

innego podmiotu,2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez Wykonawca, przy wykonylvaniu zam6wiaia,2.3.3.

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

polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dctyczqcych wyksztdcenia, kwalifikacji zaraodowych lub do5wiadczenia,

zrealiz11je roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4. 2.4. Iezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub

sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2., nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawca warunk6w

udzialu w postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiaj1cy 24da, aby wykonawca w terminie

okreSlonym przezzamawraj4cego: l) zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzal sig do osobistego

wykonania alpowiedniej czg5ci zam6wiaria,jezeli wykaze zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub

ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pkt 2.3 Do oferty naleLy zal4czytwypelniony formularz cenowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.l) oPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IY.l.2) Zamawiajqcy 24da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowipany, przed uplywem terminu skladaniaofert, wnieSd wadium na caly okres

zwiqzann ofert4 w wysoko6ci I 000,00 zl (slownie: osiem tysigcy zlotych).

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

Nalezy podaC informacje na terrat udzidania zatczek:

IV.l.4) wymaga sig zloienb ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektrcnicznych:

Nie

Dopuszcza sigzlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalog6w elektronicmych:

Nie

Informacje dodatkowet , rirl,,t_;i:..

N.1.5.) Wymaga sig zloienia o$rty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zto2enie ofefi wariantowej dopuszcza sigtylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt 6rzy zostan4ztproszeni do udzialu w postgpowaniu

i. i (przetarg ogranbzoryq negociacje z ogloveniem, dialog konkuencyiny, partnerstwo innowacyine)

Liczba uYkonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wYkonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bey'zie zawarta:

Czy pzewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczetnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kl6rej b$4zanrieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakup6w

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6wdopuszcza sig zlo2enie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elekkonicznych informacji pctnebnych do sporz4dzenia ofert w ramach umovy

ramowej/dyn4micanego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elelitrcniczna

Przewidziane jest przepmwadzenie aukcji eleliilrcnicznej (przetatg nieograniaoryl przetarg ogtanbzony, negocjacie z ogloveniem)

Nie

Nale2y podaC adre stony intemetowej, na kt6rej aukcja bSzie prowadzona:
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Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

Nale2y podaC, kt6re informacje zostan4 udmtqpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicm{ oraz jaki bSzie termin ich

udostgpnienia:'

In formacj e doty c24ce przebiego aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postEpowania w toku aukcji elektroniczn{ i jakie b9d4 warunki, najakich wykonawcy bgd4 mogli liclowaC

(minimalne wySoko5ci postqpien):

Informacje dotyciqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zahi specyfikacji tohnicmych w zakresie polqczen:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i idattyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pie6, zostan4 zakwalifikowani do nastEpnego etapu:

Warunki zamknicia aukcji elektronicznej:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury o kt6rej mowa w zrt.24ra ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczuty)

Tak

IV.3) Negocjacje'z ogloszeniern, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

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

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

przewidzianejest zasfze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidzianyjestpodzial negocjacji na etapy w celu ograniczania liczby ofert:

Nale2y poda6 infamacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbq etap6w):

Informacje dodatkowe

",t' i t 
l.

IV.3,2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

,'..t- ''.r, ' t: I Informacja o wysokoSci nagr6d dla uykonawc6w, kt6zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania stanowiqce podstawg

do skladania ofert, jezeli zarnawiaj1cy przewiduje nagrody:

'; l-:.J ' l

kyteria

cena ofertowa brutto t0,00

rkes posiadania rarymaganych uprawrieri projektanta branzyelektrycmej (w latach) 10,00

loSd wykonanybh przu projektanta branzy elektrycznej projekt6w budowlano-wykonawczych w zakresie remontu, budowy lut

rrzebudowy oswietlenia ulicznego w mieScie powyzej 100 000 mieszkafc6w
t0,00
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WstEpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczuria liczby rozvi4zah:

Nale2y podad infamacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.33) Informacje na temat partner$wa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadaC wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:
:

Informacie dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektrcniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licltacja elektroniczna:

Adres stony intemetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wioria w licytacji elektronicanej:

Wymagania dotycz4ce rejeshacji i idartyfikacji wykonawc6w w licytacji elektroniczn{, w tym wymagania techniczne urz4dzer

informatycznych:

Spos6b postgpowania wtoku licltacji elekhonicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci postqpien: i .

Informacje o liczbie etap6w liclacji elektroniczn{ i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin skladania wniosk6w o dopuszczanie do udzidu w licytacji elektronicaej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniEcia licytacji elektroniczn{:

Istotne dla stron postanowienia, ki6re zostan4 wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy w sprawie zam6wiania publicznego, albo og6lne

waxunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania ddy cz4ce zabupieezefia niile2ytego wykonania umolvy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rtj dokonano rvyboru

wykonawcy: Tak

Nale2y wskazaC zakres, charakbr zmian oraz warunki u,prowadzenia zmian:

L Zgodnie z tresci4 art. 144 ustawy - Prawo gam6wien publicznych Zamawiaj4cy przewiduje zmiany postanowieti umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy dotycz4ce warto3ci umowy, terminu realizacji umo\My, sposbbu rozliczeri

umowy, terminu rozliczerl umowy, zwigkszurie liczby spotkan za pelnienie nadzau autaskiego w przypadku zaistnienia nasQpujqcych

okolicmosci: l) w razie koniecznoSci podjgcia dziataf. zmienaj4cych do ograniczenia skutk6w zdaruqtia losowego wywolanego pnez

czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mo2nabylo przewidziei z pewnofci6 szczq6lnie zagrrtaj1cebezpoSrdnio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub

grozqcElopowstaniern szkody niewsp6lrniemie wigkszej ni2 sporvodowana dziahniem lub zaniechaniem naruszaj4cym dysclpling

I ..i, ri
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Srodk6w publicinych; 2) w nastQpstwie wylraczaj4cych poza terminy okreSlone w k.p.a. procedur adminisfacyjnych oraz innych

termin6w formalno-prawnych urz$owych maj4cych wplyw na termin realizacji zam6wienia o ile ich przyczyn4 nie sq zaniodbania lub

zaniechania Wykonawcy; 3) ograniczenia Srodk6w budZetowych przeznaczonych na realizacjEzarnlwioria; 4) koniecznoSci wykonania

opracowaf proji:ktowych zamiennych. 5) koniecznoSci wykonania opracowati projektowych instalacji obcych czego nie mo2na bylo

przewidzie6 w momencie ogloszenia niniejszego postgpowania 6) dayzji i wytycznych organ6w administracji publicznej lub

samorzqdowej, w szczeg6lno5ci Biura Polityki MobilnoSci i Tiansportu Urzgdu m.st. Warszawy, kt6re maj4 wplyw na spos6b wykonania

lub zakres Przedmiotu zam6wienia. - odpowiednio do tego jaki wplyw na te zmiany bqd4 miaty wyZej wymienione przypadki. 2.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzqdzenie podpisrrego przez Strony Protokolu zmiany umowy okredlaj4cego

przyczyny zmiany oraz potwierdzaj4cego wyst4pienie, co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym paragafie. Protok6l

zmiany umowy bgdzie zal4cznkiem do aneksu do niniejszej umowy. 3. Zmiany umowy mog4 by6 dokonane r6wnie2 w przlpadku

zaistnienia okoliczncxici wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 ustavry Pzp. 4. Strony przewiduj4mozliwo66 zmiany umowy w zakresie

wymagair Usta*y o elektromobilnoSci i paliwach alternaty"wnych z dnia ll stycznia 20l8roku (Dz. U. 2018, poz.3l'7), o kt6rych mowa w

$ I ust. I I wzoru umowy, jeZeli: a) zostanq vprowadzone zmiany Ustawy, maj4ce wplyw na wymagania okreSlone w SIWZ oraz umowie;

b) zostan4 uprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej Ustawy, maj4ce wplyw na wymagania okreSlone w SIWZ oraz umowie'

IV,O INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpnhnia informacji o charalderze porilnym (ie2eli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-06-02 godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu napiln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczxry,prze/targ

ograniczury, n,i:gocj acje z ogloszeniem):

Nie

WskazaC PovodY:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich mog4byt sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowanru

> polski

IV.6.3) Termin z,*iqzania oftrt4: do: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu skhdania ofert)

IV.6.4) przewiduje sig uniewaznienie postgpouania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania 5mdk6w pochodzqcych z

bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paistwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EI-IA), kt6rc mialy by( przeznaczone nasfinansowanie caloSci lub czqsci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki slu24ce sfinansowaniu zam6wierfi na

badania naukowe lub prace mzwojowe, kt6re zamawia j4cy zamierzal przeznaczyt na sfinansowanie caloSci lub czg5cizam6wienia'

nie zostaly mu PrzYznane Nie

IV,6.6) Informacje dodatkowe:

.t.. l.Ofertawrazzzal4cznkamimusibyipodpisanaprzeWykonawca.Zamawiaj4cywymaga,abyofertqpodpisanozgodniezzasadami

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

podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6

zlo2onev,,razz ofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwanale2y zalqczy( dokumenty potwierdzaj4ce, Ze

osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania tv\rlkonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na

L.r.ii ,i.. vqYkazatwszczeg6lnoSciprzezzal4czenieodpisuzKrajowegoRejestruS4dowego).2.Zasadyskladaniaofertyprzezpodmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwiadczenia wskazane w pkt III. 3) (o5wiadczorie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniuorazoSwiadczenieWykonawcy,2eniepodlegawykluczeniunapodstawieart.24ust. I pkt12-23 iust.5pktl,2i4

ustawy Pzp) powinny by6 zlo2one przezka2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. O6wiadczenia te maj4 potwierdzai

l0z12 28.05 .2019. 09:27



https:llbzp.uzp'gov.p||ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:0c'..

spehrianie warunk6w udziahr w postgpowaniu uaz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6wudzialu w postgpowaniu caz brak podstawwykluczenia. 2.2. Wykonawcy skladajqcy ofertp wsp6ln4 zobowiqzani s4

do ustanowienia pehromocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo pehomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu uaz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (ub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawierad w

szczeg6lno5ci: wskazanb postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie

zam6wioria, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie

pehromocnika musi byc podpisany w imieniu wszystkich wykonawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, przez osoby

uprawnione do skladania dwiadczei woli, wymienione we wla6ciwym rejestrze lub ewidencji rvllkonawc6w' Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moiLe zostae zawardw umowie o wsp6ldzialaniu zlo 2onej wraz zofert4. Dokument (lub dokumenty) ' i "1 i i ': '

zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zostaC zlo2ony wr azzofert1w formie oryginafu lub notarialnie poSwiadczonej kopii' Do

dokumentu (lub dotument6w) zawieraj4cego ustanowienie pelnomocnika nale|y zal4czy1 dokumenty potwierdzaj4ce,2p osoba udzielaj4ca

pelnomocnictwa byla upowalniona do reprezentowania l\rlkonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazad w

szczeg6lno$ci prze, zal4czerie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdorvego). 2.3. Wszelka korespondencja oraz tozliczetiadokonywane bEd4

wyl*cmie z pelnomocnikiem. 2.4. Wypelniaj4c formularz oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawca, w miejscu

np. nazwa i adres Wykonawcy, 4ale2y wpisac danedotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia" a nie

pelnomocnika tych ril&konawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje siE na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku ignienia

wobec nicfr podstaw wykluc zgria orazspelniani4 w zakreie, w jakim powotuje sig na ich zasdy, warunkdw udziahr q postEpowaniu,

zar ieszczainbrmacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (o5wiadczorie Wykonawcy 9 spelnianiu

warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz oSwiadczarie Wykonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12 - 23 i

ust.5pktl,2i4ustawypzp).4.Wykonawcawterminie3dniodzamieszczenianastronieinternetowejinformacji,okt6rejmowawart'

g6 ust 5 ustawy pzp pn*azujeZanrawiajqcernu o$wiadczenie (w oryginale) o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy

kapitdowej o kt6rej mowa w art.24 usL I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloaeniem oSwiadczen ia o przynaleanoSci do tej samej grupy

kapitdowej, wykonawca powinien przedstawid, pod rygorem wykluczenia z postEpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2e

powiqzania z innym wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane

o5wiadczorie, o ktprp mowa w zdaniu piq{wszym powinno byd zlo2on e przezkuzdego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w kt6rzy zlozyli odrgbne oferty. Wykonawcajest uprawnimy zloiry('wraz z ofert4 oSwiadczanie

(w oryginale), o braku przynale2nosci do grupy kapitalowej, w rozumieniu uslawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsument6w, je2eli Wykonawca niejest czlonkiem zadn{ grupy kapitalowej. Wykonawcajestzobowiqzany zlo2y6 o5wiadczenie o braku

przynale2noSci do grupy kapitalowej,zgodnie z prawd4, po ustaleniu z nalezyt4 starannoSci4, 2e nie zachodz4 wjego przypadku porvi@ania

twotz'ce grupg kapitdow4, w rozumieniu ustalvy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w orczze Swiaduno5ciq, 2e

skladanie nieprawdziwych oswiadczen sluzqcych u4akaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci kamej' W takim

przypadku, Wykonawca moze nie skladad qiwiadczenia o braku przyraleino5ci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

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

Zartawial4cegoinformacji z otwarcia ofert. Zamawiaj4cy nie bEdzie r6wniez w takiej sytuacji wzyrval Wykonawcy do uzupelnienia

oswiadczenia o braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitdowej . 5. Zarnawiaj4cy wykluczy WykonawcQ z postqpowania, o ile zajd4

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

obowiqzany do zlo2enia oSwiadczen lub dokument6w potwierdzaj4cych okoliczno$ci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i UI'5) (aktualne na

dziei zlokenia oswiadczenia lub dokumenty, K6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpolvbniu oraz braku

podstaw do wykluczenia), je2eli: l) Wykonawcawska2e dostgpno6i oSwiadczen lub dokument6w o kt6rych mowa w pkt III'4) i III'5) w

formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w

publicmych w rozumieniu ustawyz dnia lT lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (tj'

Dz.tJ.22017 r.,poz.570,zp6in.zm.).W takim przypadkuZamawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawcg oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lno5ci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktuaLremu Rejestru

przedsigbiorc6wpobieranej napodstawie art.4 ust 4aaustawy zdnia 20sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj'Dz'U'z

20l g r., poz. 9g6) c[.az wydruk6w z Centralnej Ewidencji i hrformacji o Dzialalnosci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust I ustawy z dnia 6

marca 20l g r. o Centralnej Ewidencji i hrformacji o DzialalnoSci Gospodarcz{ i Punkcie Informacji dla Przedsiqbiorcy (Dz'U' poz' 647)'

2) Wykonawcawska2e oswiadczcria lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III.4) i IIL5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Tanmwiai1cego'

1l z't2
28.05.2019 , 09:27



:'i ,:-)

1".';i\ : I

: 
https:llbzp.uzp.gov.pVZP400PodgladOpubliko.wanego.aspx?id:0c...

w szczeg6lno6ci o5wiadczoia lub dokumenty przechowywane p rzezZamawiajqcqo zgodnie z art. 97 ust. I ustawy'Pzp. W takim

pnypadknZarnawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6wudziafu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykliczeni4korzystaz

posiadanych oSwiadczen lub dokument6q o ile s4 one aktualne. 7 . Jeheli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6q o kt6rych mowa w pkt III.4) (od;is z wlaSciwego rejestru lub z cenhalnej

ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeZeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejesku lub ewidencji) - sklada dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potrvierdzaj4ce odpowiedniq 2e nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny byd wystawione nie wcze5niej niz

6 miesigcy przed uptywem terminu skhdania ofeft.7 .2. Jezeli w kaju, w kt6rym wykonawca ma siodzibg lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o k16rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je

dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczorie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnimych dojego reprezentacji,

lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyd , zlo2one przd notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo

organem samcrz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Zaprsy pkt7.l. stosuje sig. LZanawiaj4cy uniewaini pmtgpowanie w przypadkachokreSlonych w art. 93

ust. I ustawy Pzp.Zarnawiaj4cy mo2e uniewa2niC postgpowanie r6wniez w przypadku okreSlonym w arL 93 ust. la ustawyPzp.

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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