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Ogloszenie nr 546803-N-2019 z dnia 2019-05-14 r

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd.DrlgMieiskich: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie

m.st. Warszawy- przeglqdy tozszerzone

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Zr mi eszczanie o g lo ve n i a : Zarnieszczanb obowi4ztowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia pubtcznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub pmgramu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w unii Eumpejskiej

Nie

Nazwa projektu lub Programu

o zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaldady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnoS6, lub dzialalnos6 ich

wyodrqbnionych organzacyjnie jednostek, ktrirr bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjq os6b

bgd4cych czlonkami grup spoleenie marginafizowanych

Nie

Nate2y poda6 minimalny procento*y wskaznk zatrudnimia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w att' 22 ttst'2

ustawyPzp,niemniejszyni.30%qos6bzatrudnionychprzezzakladypracychronionejlubwykonawc6walboichjednostki(w7o)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprcwadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postqpowanie przepmwadza pedmiot, kt6ttmu zamawiaiqcy powierzyvpowierzyli przeprcwadzenie postgpowania

Nie r'

Informacje na temat podmiotu kt6remu zarnawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie postqpowania:

Postgpowanie jest przepmwadza ne wsp6lnie przez za nawiajqcych

Nie

Je2eli tak, nate2y wymieni6 zamawiaj4cp h,ktfrzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz podai adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wrazz danymi do kontakt6

Postqpowanie jest przepmwadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie l,.i

Wprzypadkuprzepmwadzaniapostgpovraniawsp6lniezzamawiaj4cymizinnychparistwczlonkowskichUniiEuropejskiej-

majqce zastoswanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

L l) NAzwA I ADRf,S: Miasto Stolecz-ne warszawa- zarzSDr6gMiejskich krajovry numer identyfikacyjny 00000000000000 ul ul'

Chmielna 120,00-g0l Warszaw4 woj. mazowieckie, paristwoPolska,tel.22 55 89 000, e-mailzzp@dm'waw'pl, faks228909211'

Adres strony intemetowej (URL) : http //www' zdm'waw'pl

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod kt6n4n mo2na uzyska6 dmtgp do narzg dzi i vzqdzeh lub format6w plik6w kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Admini stracj a samorzqdowa

I.3) WSPOLM IJDZIELANIE ZAMoWIENI A (ieieli dorvczv):

podzid obowiEzk6w miqdzy zamawiajqcymi w przypadku r.mp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku rmp6lnego
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przeprowadzania postgpowania z zamawiajqqmi z innych pafishv czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przqrowadzenie postgpowania odpowiadajq pozostali

zNnatiaj4cy, czy zam6wierie bgdzie udzielane przezkaadqo zzamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w

imieniu i ta rz*z pozostalych zamawiaj4cych):

I.4)KOMUMKACJA:

Nieograniczony pelny i bezpoSrtdni dostqp do dokument6w z postgpowania moina uzyska6 pod adrcsem ([IRL)

Tak

htg://www.zdm.waw.pl

Adres stmny intornetowej, na ktrirej zamieszczona bgdzie spec5{ikacja istotnych warunkdw zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokumentriw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczonejest przeshnie ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu rv postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane.jest przeshnie ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposrlb:

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaZno5ci

Adres: r

Zarz4d Dr6gMiejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzqilzi i urz4dzefilub format6w plik6w, kt6rr nie sq og6lnie dostqpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo6redni i bezplatny dostgp do tych narz$zi mo2na uzyskai pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

' :' r i II'l) Nazrva nadana zam6wieniu przezzamtwiaj4cego: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m.st. ., , r :

Warszawy - pr ze gl 1dy r ozszer zone

Numer referencyjny: ZDMIUMIDZY/3 I /pN/2j / lg

Przed wszczgciem postQporvania o udzielenie zarniwienia przepmwadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamiwienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwo6ci skladania ofert czgscbwych
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Zam6wienie podzielone jest na czESci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:

maksymalnej liczby czgSci 2

zamawiaj4cy zastrrega sobie praw do udzielenia l4cznie nastqrujQcych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgsci zant'wienia, na kt6re mo2e zosta6 udzielone zarniwienie jednemu wykonawcy:

lI.4) Krritki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoic, zakrcs, rodzoj i ibit dostaw, uslug lub rob6t budotvlanych lub okreilenie

zapotzebowania i wymagah ) a w przypadku partnerswa innowacyjnego - olaeslenie zapotlzebowania na innowacyjny produkt'

uslugg lub mboty budowlane: wykoranie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na taenie m' st' warszawy- pneglqdy

tozszerzone.Czgsc l: opis czgsci zam6wioia : wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m'st warszawy

- rejon l Czgi;62:opis cz$ci zam6wierria : wykonanie okesowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m'st. Warszawy _

rejon 2 Czg36 3: Opis czgsci zam6wienia : wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m'st' warszawy -

rejon 3 CzgSC 4: Opis cz$ci zam6wienia : wykonanie okesowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m'st' warszawy -

rejon4Szczeg6lowoprzedmiotzam6wierriaokreSlonyzostalwSpecyfikacjiTechniunejWykonaniaiodbioruPrac(RozdzialVSIWZ).

wartosd szacunkorya zam6wienia przdcracza r6wnowartosd kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niz r6wno 'artosd 
kwoty 221 000 EURo'

II.5) Gl6wnY kod CPV: 71631450-9

Dodatkowe kodY CPV:

Il.6) calkowita warto56 zamiwienia (jeieli zamawiajqcy podaie infirmacie owartoici zam6wienia)"

WartoSd bez VAT:

Waluta:

(w pnypadku unow ramowych lub dynamianego syslemu zakupiw- szacunkowacalkowila maksymalna'wrloit w catw okrcsie

o bow i qzyw a n b u m owy r a m owej lub dynam icme go sy s t e mu za kup 6w)

ll.7)czyprzewiduje siq udzielenie zanniwief, o kt6rych mowa w art' 67 ust' I pkt 6 i T lub w art' 134 ust' 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

okre.tenie pzedmiotu, wielkosci tub zakresu oraz warunk6wna jakich zostanq udzidone zam6wienia, o kt6rych mowa w art' 67 ust l pkt

6 lub w art. I 34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Il,E)okres,wkt6rymrealizowanebgdziezamdwienielubokres,nakt6ryzostahzaw,,r'i.umowaramowalubokres'nakt6ry

zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /abdniach:

lub

data rozpoczgc A: lub ztl<ohczenla" 2019 -12-l 5

IL9) Informacje dodatkowe: zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: I rozpoczgcie od dnia zawarciaumowy 2'

zakoriczenie: w terminie wskazan)m w ofercie, nie p62ni{ niz do l5'12'2019 r'

TECHNICZNYM

III.I) WARUNKI UDZIAI.U W POST{POWANIU
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I[.1.1) Kompetencje Iub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych

przepis6w

Okre5lenie warunk6w

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja fnansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegac sig Wykonawcy, kt6rzy spelniajq nastEpuj4ce warunki udziafu w

postEpowaniu hotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej d.: l) Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostahie 3 lata obrotowe

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

ze sprzduZy i zr6wnanez nimi") w wysokoSci nie mniejszej niz'. Czeitt l: 40 000,00 zl (slownie: czterdzie$ci tysigcy 00/100 zbtych);

Czeic 2:40 000,00 zl (slownie: czterdzie{ci tysigcy 00/100 zlotych); CzeSA 3:40 000,00 zl (slownie: czterdziesci tysigcy 00/100

zlotych);Czei(4:40000,0021(slownie: czterdzieicitysigcy00/l00zlotych).2)VrlkonawcajestubezpieczonyododpowiedzialnoSci

clrvilnej w zakresie prowadzonej dzialalno5ci zwi1zanei z przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej:

czgS6 l: 20 000,0021 (slownie: dwadzieScia tysigcy ztotych);czgitl2:20 000,00 zl (slownie: dwadziejcia rysigcy zlorych); cze663:20

000,00 zI (slownie: dwadzie6cia tysigcy zlotych); czg[, 4:20 000,00 zl (slownie: dwadzieScia tysigcy zlotych)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zauodowa

OkeSlenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4nastQpujEce warunki udziafu w
postgpowaniu dolyczqcezdolno5ci technicznej lub zawodowej tj.: l) Wykonawcaw okresie ostatnich 3latpneduplywem terminu
skladania ofert, a jeheli okres prowadzenia dzialalnoSci jest k6tsy - w tym okresie, wykonal Dla czgsci 

'l 
: wykonal co najmniej 30

sztuk przeglqd6w obiekt6w mostowych w tym przeglqd obiektu mostowego, kt6rego calkowita dlugoSd przgsla wyniosla minimum 30m

Dla czgdci 2: wykonal co najmniej 30 sztuk przeglqd6w obiekt6w mostowych w tym przegl4d obiektu mostowego, kt6rego calkowita
dfugosd przgsla wyniosla minimum 30m Dla czEsci 3: wykonal co najmniej 30 sztuk przql4d6w obiekt6w mostowych w tym przeglqd

obiektu mostowego, kt6rego calkowita dlugoS6 przpla wyniosla minimum 30m Dla czgsci 4: wykonal co najmniej 30 sztuk przqlqd6w
obiekt6w mostowych w tym przegl4d obiektu mostowego, kt6rego calkowita dfugos6 przpla wyniosla minimum 30m. przegl4dy

podstawowe, tozszerzone otaz szczq'lowe sq traktowane r6wnowa2nie. Wykonawca nie zalehaieod iloSci skladanych ofert ma
przedstawid wykonanie co najmniej 30sztuk przglqd6w obiekt6w mostowych w tym przegl4d obiektu m6towego, kt6rego calkowita
dfugo56 przgsla wyniosla minimum 30m. 2) wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce sig kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnioriami, doswiadczaiem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, w szczeg6lnosci
okreslonymi przepisami ustawy z dnia T lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z20lgr.,poz. l0g zpoin.zm.),zgodniez
ponizszym wykazem: Lp' Stanowisko - Wymagana liczba os6b - okes posiadania v,ymaganych uprawnieri (w latach) -Doswiadczenie
zawodowe (liczba pr6wnlrvalnych prac)- podstawa dysponowania. dla czgsci 1,2,3,4, l. * Kierownik -projektant rob6t mostowych -
losoba-5lat-30pnegl4d6w-podstawadysponowania2.+*Inspektormostowy-2osoby-3lata-30przegl4d6wka2dy-

podslawa dysponowania. * Kierownik - winien posiadad uprawnioria budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczai w specjalnosci inzynieryjnej mostowej. **Inspektor mostowy - winien posiadai uprawnioia budowlane
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanym ibez ograniczehw specjalnosci inzynieryjnej mostowej oraz swiadetwo
ukoiczenia szkolenia inspektor6w mostowych w zakresie dokonlrvania przegl4d6w podstawor.lych i szczq6lowych obiekt6w
mostowych z wynikiem pozytylvnym zgodnie z instrukcjami GDDP Nr Dp-T. l gM i GDDP Nr Dp-T.17 oraz GDDKiA z dnial lipca
2005r' osoby wymienione powy2ej powinny posiadai odpowiednie uprawnienia budowlar,e, (zgodniezwymogami ustawy prawo
budowlane (Dz' lJ ' z 2017 r' poz' 1332 z p6in. zm.) oraz aktuabe zaswiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlasciwej izby samorz4du
zawodowego (zgodnie z ustavtq z dnia 15 -l22o0o r. o samorz4dach zaraodowych architekt6w oraz in2yrier6w budownictwa (Dz. U. z
2016'poz' 1725)'w przypadku uprawnior budowlanych wydanych po l994roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy prawo
budowlane)' wymagane bgd4 uprawniar iabez ograticzeh, przy zachowaniu warunku doswiadczqria. osobami (Kandydatami) na
stanowiska v'ymienione w powyzszei tabeli mogq byi r6wniez, zgodnie z arL l2austawyprawo budowlane, osoby, kt6rych
odpowiednie kwalifikacje zostaly uznane n a zasadach d<reslonych w przepisach odrgbnych, w szczeg6lnosci w przepisach ushwy z
dnia22 grudnia 2015r' o zasadachuznawania kwalifikacii zawodowych nablych wparistrvach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U . z 2016r. poz. 65).

ZNnawiajqcy v'ymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu imion i
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nazwisk 56b wykonuj4cych czynnosci pny realizacji zam6wielia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu

tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZEMA

III.2.1) Podstawy wykluczenia olae5lone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust' 5 ustawy PzpTakZamaviajQcy przewiduje

nastEpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust' 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre(lona w art. 24 ust 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
, 
. , , -,

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

III.3) WYKAZ OSWIADCZEX SXraolyv CHPRZEZWYKONAWCq w CELU WSTqPNEGO POTyIERDZENIA' ZE NIE

PoDLEGAoNW},KLUCZENIUoRAzSPELNIAWARUNKIUDZIAT,UwPoSTqPowANIUoRAzSPELNIAKRYTERIA

SELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnhniu warunk6w udzialu w postQpowanlu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

IIr.4) wyKAZ OSWIADCZEN lUn OOXUMENTOW, SKLADANYCHPRZEZWYKONAWCQ w POSTDPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT' O XT6NYCH MOWA W ART' 25 UST' 1

PKT 3 usrAwY PZP" 
- ---.^r^-^:''^,,-; ^^-^i^-e rtn zi ' :krotvym niz 5 dni'

Zamawiajqcywezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zloZenia w wyznacztrlym, nl€

terminieaktuakrych nadziehzloteniaoswiadczenlubdokumott6w,potwierdzaj4cychbrakpodstawdowykluczariatj': 
l'wcelu

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

ewidencji i infurmacji o dzialalnosci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji'

rrr.5)yYKAZOSWIADCZENT,UnoOxUMENTOwSKI'ADANYCHPRZEZWYKONAWCIwPoSTEPoWANIUNA

wEzwANIEZAMAWIAJACEGowCELUPoTWIERDZENIAoKoLICZNoScT,oxTOnyCHMowAwART.25UST'l

PKT I USTAWY PZP

IIl.5.]) w ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW UDZIALUw POSTIPOWANIU:

ZamawiajqcywezwieWykonawca,kt6regoofertazostalanajwy2ejoceniona,dozlo2eniawwyznaczonym,niekr(tszymniz5dni,

terminie aktualnych nadzieirzlozenia oswiadczen lub dokument6w, kt6re potwierdzajqokoliczncxici spelniania warunk6wudzialu w

postgpowaniu, tj.: l. czEsci sprawudania finansowego (rachund< zysk6w i strat)' w przlpadku gdy sporz4dzanie sprawozdania

wymaganejestprzepisamiprawakraju,rvkt6rymwykonawcamasiedzibglubmiejscezamieszkania,aje2elipodlegaonobadaniu

przezbieg|egorewidenta zgodnie z przepisami o rachunko,voSci, r6wniez z opini4 o czqsci badanego sprawozdania, p w przypadku

wykonawc6w niezobowiqzanych do sporzqdzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreslaj4cych obroty oraz aktyr"ra i

zobowi4zania-zaostatsrie trzylalaobrotowe,aje2eliokresprowadzeniadzidalnoscijestkr6twy-zatenokres'Zzal}czonejcziici

sprawozdaniafinansowegopowinnowynika6,2esprawozdaniespelniavlymogiart.52ust.2lstawzdnia2grt,rzeSnial994r.o

rachunkovosci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zafazern daty podpisu - przez osobg, kt6rej powierzono

prowadzenieksi4grachunkcrwych,ikierownikajednostki,aje2elijednostk4kierujeorganwieloosobowy-przezwszystkichczlonk6w

tegoorganu.Wprzlpadkuodmowypodpisuwymaganejestzal4czeniepisemnegouzasadnioiadol4czonegodosprawozdania

finansowego. w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego zamawiaiqcy' za " inne

dokumenty,,uznam.in.deklaracjgpodatkowaPlTzlo2on4wUrzEdzieSkarbowym.2.dokument6wpotwierdzaj4cych,zeWykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi4zanej z przedmiotem nirtiejszego

zam6wienianasumQgwarancyjnqokreilpn4przezZamawiajqcego(zawieraj4cychpotwierdzeniezap|aLylbezpieczenia).3.wykazu

5zl4
14.05.2019, 10:04



https: I lbzp.rtzp.gov.pll ZP 400PodgladOpub I ikowanego.aspx?id:9"

uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczen okesowych lub ciqglych r6wnie2 wykonyrvanych, w okesie ostatrich tzech lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoScijest k6bzy - w tym okresie, wraz z podaniern ich wartoSci,

przedmiotu, dht wykonania i podmiot6w, natzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane. Do powyZszego wykazu powinny by6 dolqczone

dowody okreShj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zostaly wykonane lub sq wykonyrarane naleZycie, pny czq dowodami, o

kt6rych mowa s4 referencje b4dZ inne dokumenty wystawio ne przezpodmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a

w przypadku Swiadczm ci4gtych lub okresowych s4 wykonyrvane, a jezeli z uzasadnionej pvyczyny o obiekty.rvnym charakterze

Wykonawca niejest w stanie uzyska6 tych dokument6w - odwiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczen okresowych lub ci4gtych

nadal wykonywanych referencje bqdZ inne dokumenty potwierdzajqceichnale|.yte wykonl"wanie powinny byd wydane nie wczeSniej

ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofen. 4. wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wimia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnian, do5wiadczenia i rayksztalcenia niezbgdnych dla

wykonania zam6wioia publicznego, a tak2e zakresu wykonyrvanych przeznie czynnoSci oraz informacjq o podstawie do

dysponowania tyrn i osobami.

III.5.2) W ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oSwIADCzEN run ooxuMENTOw sKr,ADANycH IRZEZ wyKoNAwcQ w posrDpowANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOScT; o xToRyCH MowA w ART. 25 UsT. I
PKT 2 USTAWY PZP

III.7) II{NE DOKUMf,NTY NIE WYMIEMONE W pkt IIr.3) - rrr.6)

I. Je2eli zuzasadnimej przyczynywykonawcanie mo2ezlo2yt dokument6wdotyczqcychsluacji finansowej lub ekonomicznej

wymaganych ptzez Zamawiajqcego, moze przedstawi6 inny dokumart, kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych

przezZamau'iaj4cego warunk6w udziaLr w postgpowaniu. 2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konketnego zam6wienia, lub jego czgsci, polega6 na zdolno6ciach

technicznych'lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczrej innych podmiot6w, niezale2nie od charakEru prawnego

l4cz}cych go z nim stosunk6w prawnych. 2.1 . Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innlch podmiot6w, oraz kt6rego ot'erta zostanie

ocenioni najwyzej, powinien przdlo2yt,w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia, kt6re jest zobowiEzany zlo2y6 wykonawca, jakr6wnie;z te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w

udziafu w postgpowaniu, ktore wykonawca wykaz$ez powolaniem sig na zasoby tego podmiotu. 2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolnodciach lub sy'tuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqconu ,2e realinl4czam6wiorie, bgdzie dysponowal

niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaj4c zobowiqzanie (ciryginal) tych podmiot6w do oddaniamu do

dyspozycji niezbgdnych zasob6r'r'na potrzeby realizacjizam6wienia. Zobowiqzanie,o kt6rym mowa powy2ej przedstawia Wykonawca,

kt6rego oferta zostanie ocenion anajwy2ej.2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c na zdolnojciach lub sytuacji innph
podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22austawy Pzp,bgdzie dysponowal niezbEnnymi zasobami w stopniu umcliwiaj4cym
nale2yle wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l4cz4cy wykonawc a z rymipodmiotami gwarantuje rzeczyrvisty

dostgp do ich zasob6q zarnawiaj4cy z4da dokument6w okredlaj4cych w szczeg6lnos ci: 2.3.1 .zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w

innego podmiolu,2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przezWykonawcE, przy wykonywaniu zam6wioria, 2.3.3.
zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonyrvaniu zannwienia ,2.3.4. czy podmiot, na zdolnosciach kt6rqo .rvykonawca

polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu ddycz4cych wyksztdcenia, kwalifikacji zaraodowych lub doswiadczenia,
zrealinje roboty budowlane lub usfugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4.2.4. Je2elizdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sltuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6ryT n mowa w pkt 2 , nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawca warunk6w
udziafu w postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczen ia, zamatiaj4cy 24da, aby wykonawca w terminie
okeslonymprzezzamavaai4cego: l)zast4piltenpodmiotinnympodmiotemlubpodmiotamilub2)zobowiqzalsigdoosobistego

wykonania odpowiedniej czgsci zam6wiar ia, jezeli wykaze zdolnoSci techniczne lub zara,rcdowe,lub sytuacjg finansowq lub
ekonomicznE, o kt6rych mowa w pkt 2. 3 Do oferty nale 2y zalqczyl: Formularz/e cenowy/e - odpowiednio do czEsci zam6wioria - na
kt6rq./e skladana jest ofbrta

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPrs
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IV.l,l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamrwiajqcy 2qda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowiqzany, przed uplyvem terminu skladania ofert, wnieSC wadium na caly okres

zwi.zania ofertq w wysokoSci: Cz95i l: I 000,0021 (slownie: jeden tysi4c 00/100 zlotych); CzqS6 2: I 000,00 zl (slownie: jeden tysi4c

.. i: ! 00/100 zbtych); CzQS6 3: I 000,00 zl (slownie: jeden tysi4c 00/100 zlotych); Czqsd 4: I 000p0 zl (slownie: jeden tysiqc 00/100 zbtvch

IV.l.3) Przewiduje siq udzielenie zaliczek na poczetwykonania zam6wieniat ''' "

Nale2y poda6 informacje na temat ud"idania zahczek:

lV.l.4) Wymaga sig zloienh ofert w postaci katalog6w elelitronicznych lub dolaczenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sigzlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czuria do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkorve :

IV.l.5.) Wymaga si9 zloienia oftrty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlotenieofertywariantowejdopuszczasigtylkozjednoczesnymz|oileniemofertyzasadniczej:

Nie

IV.l,6) Przewidl,rvana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przenrg ograniczony' negociacie z ogloueniem' dialog konkurcncyjny' partnerstwo innowacyjne)

Liczba wYkonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wYkonawc6w

Kr1'teri a selekcj i wYkonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temet umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bqdzie zawNla"

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestrik6wumowy ramoweJ:

Przewidziana m aksynalna liczba uczestnik6w umowy ramoweJ :

lnformacje dodatkowe:

Zam6wiqrie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adresstronylntemetowej,nakt6rejbgd4zxrieszczonedodatkoweinformacjedotyczqcedynamicznegosystemuzakup6w

Informacje dodatkowe:

7 214

14.05.2019, l0:04



https ://bzp.uzp. gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego'aspx?id:9...

W ramach umbwy ramowej/dynamicznego systemu zakup6wdopus zcza sq zlohenie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlodonychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach umo*y

ramowej/dynamicmego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przepmwadzenie aukcji eleldronicznej (przetatg nieogranieony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloseniem)

Nie

Nale2y poda6 aclres strony internetowej, na kt6rej aukcja bEdzie prowadzona:

Nale2y wsliazad elementy, ktrirych wartosci bgd4 przedmiotem aukcji etelrtronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto3ci, wynikajqce z opisu przedmiotu zam6wienia:

Nale2y podai, kt6re informacje zostan4 udotgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b$zie termin ich

udostgpnienia:

Inforrnacje doty cz4ce przebiegt aukcji elektronicznel':

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznqj ijakie bgd4 warunki, na jakich ra,ykonawcy bgdq mogli licytowai
(min imalne wysoko6ci postqpien):

lnformacje dotyiz4ce wykorzyst)'\uanego sprzqtu elektron icznego, rozwi4zah i specyfikacji technicznych w zakresie polqczeh..

wymagania doiycz4ce rejestracji i idortyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6ny nie zlo2yli nowych postqpiei, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Warunki zamknicia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

:ena oferty brutto' 50,00

.ermin realizacji zam6wieni 10,00

IV'2'3) Zastosowanie procedury, o ktrircj mowa w art.24ta ust. I ustarvy pzp (pnetargnieograniczony)

Tak

IV'3) Negocjacje zogloszeniem, diarog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

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

). I Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidzianejest zasbzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest,podzial negocjacji na etapy w celu ograniczmia liczby ofert:
Nalezy poda6 infcrmacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

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

do skladania ofert, jezeli zamatiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postQpowanla:

Podzialdialogunaetapywceluograniczurialiczby rozwiqzah: 
r i: 'r

Nale2y poda6 infomacje na temat etap6w dialogu:

lnformacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacie na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wiqria definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiada6 wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu Liczby ofert podlegajQcych negocjacjom poprzez zastosowanie @eri6w oceny ofert

wskazanych w specyfikacji i*otnych warunk6w zam6wienia:

lnformacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektrcniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bEdzie prowadzona liclacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostEpny opis przedmiotu zam6wiuria w licytacji elektroniczrej:

Wymaganiadotyczqcerejesracjiiidartyfikacjiwykonawc6wwlicytacjielektronicznej,wtymwymaganiatechniczne 
uJ.z4dzeh

informatycznYch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej' w tym okeSlenie minimalnych wysokosci postqpien: ' :

lnformacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pien, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Terminskladaniawniosk6wodopuszczotiedoudziduwlicytacjielektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elekronicznej :

Term in i wanrnki zamkniEcia I icytacji elektroni cznej :

lstotne dla stron postanowienia, k16re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zam6wialia publicznego' albo og6lne

warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dcjty cz4ce zabezpieczenia nale|ytego wykonania umor'ry:

lnformacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treSci oftrty' na podstawie kt6rej dokonano wyboru

wykonawcY: Tak

Nale2y wskazad zakrs, charakte r zmiut oraz warunki uiprowadzenia zmian:
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I . Zgodnie z art. 144 wtawy Pzp Zamawiajqcy przewiduje zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6r€j

dokonano wyboru Wykonawcy dotyczqce terminu i uartoSci realizacji zam6wioria w przypadku zaistnienia nastgpuj4cych okolicznodci: I )

w razie koniecznorici podjgcia dziabizmierza)4cych do ograniczqria skutk6w zdarzetia losowego wywolanego przez czynniki

zewngfizne, kt6iego nie mo2na bylo przewidziel, z pewnoSci4, szczegolnie zagruaaj1cebezpoSrednio 2yciu lub zdrorviu ludzi. 2)

ograniczenia Srirdk6w budzet owych przanaczonych na realizacjg zam6wienia. 3) Zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak

kolizje komunikacyjne powodui 4cezr,iszczani4 uszkodzenia, wymagai4ce naprawy lub wstrzl,rnania swiadczqria uslug ze wzglgdu na

akcjg ratowniczq, wptywaj4ce na zmiang terminuralizacji zam6wienia; 4) Wyst4pienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych,

takich jak np. wichury ulewy, Sniezyce, lub koniecznoSd wstrzymania wykonywania prac; 5) Podjgcie decyzji przu,wladze Miasta

Stolecmego Warszawy o wykonaniu remonhr lub przebudowy infrasruktury techniczrej miasta, skutkujqc{ koniecznoSciq wstrzymania

wykonywania ralizacji Przedmiotu umowy; - odpowiednio do tego jaki wplyw na te zmiany bgdq mi aly wyzej wymienione pnypadki.2.

Warunkiem wprowadzenia zmianzawarbj umowy jest sporzqdzenie podpisanego przez Strony Protokotu zmiany umowy okeSlajqcego

przyczwy zmiany otazpotwierdzaj4cego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych powyzej. protok6l

zmiany umowy bqdzie zalEcznkiem do aneksu. 3. Zmiany umowy mog4 byi dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienie okolicznqjci
wskazanych w art.144 ust. I pkt 2-6ustawy pzp.

I V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNB

IV.6.l) Sposrib udostgpniania informacjio chararderze porfnym (ieicri dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charalderze poufnym

IV.6.2) Termin sldadania ofert lubwniosk6w o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu:

D ata: 20 19 -0 5 -29, godzn a: 1 0 :00,

Skr6cenieterminuskladaniawniosk6qzewzglgdunapiln4potrzebqudzielenia zamlwienia(pnetargnieograniczoty,przerat'
ograniczcny, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai povody:

Jpzyk lubjqzyki, wjakich mog4 byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu
> polski

IV'6'3) Termin zwiqzania ofert4: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skhdania ofert)
IV'6'4) Przewiduje sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania srodk6w pochodz4cych z
budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EF"TA), kt6re miaty by( przeznaczone nasfinansowanie calosi tub czgsci
zam6wienia: Nie

IV'6'5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zamriwienia, je2eli smdki slu24ce sfinansowaniu zam6wieri na
badania naukowe lub prace mzwojowe, kt6re zamawia iqcy zamierzal przeznaczy(.na sfinansowhnie calofti lub czgscizamriwienia,
nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) I nfo rmacje dodatkowe:

l ' oferta wraz z zal4czankami musi byi podpisana przez wykonawc q. Zamawral4cy wmapa,aby ofertg podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji dziahlnosci gospodarczq'. Jezeli osoba,/osoby podpisuj4ca o fertg dziala na
podstawie petnomocnichva, to pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. pelnomocnichvo musi zostai
zloaone wrazz ofertq w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii. Do pelnomocni ctwa nale2y zalqczy(dokumenty potw ierdzajqce,2e
osoba udzielaj4ca pelnomocnictrva byla upowa2niona do reprezentowania wlkonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna
wykazad wszczegolnosciprzezzal4czanie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.Zasadyskladania oferty przezpodmioty
wystgpujqce wsp6hie: 2' l ' wymagane oswiadczenia uakazane w pkt III. 3) (odwiadczanie wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu oraz oswiadczqtie wykonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12-23i ust. 5 pkt l, 2 i 4
ustawy Pzp) powinny by6 zlo2oneptzezkaZdego wykonawca wsp6lnie ubiegajqcego sig o zam6wienie. oSwiadczoria te majq potwierdza6
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spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu aaz brak podstaw wykluczenia w zakre ie, w kt6rym krtdy z wykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6w udziatrr w postgpowaniu aaz brak podstaw wykluczenia. 2.2. Wykonawcy skladajqcy ofertq wsp6ln4 zobowiqzani sq

do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu aho pehromocnika do reprezentowania ich w postEpowaniu oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pehromocnika musi zawiera6 w

szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie

zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie

pelnomocnika musi byi podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegajqcych si9 wsp6lnie o udzielenie zam6wiania, przez osoby

uprawnione do skladania dwiadczen woll, wymienione we wla6ciwym rejestrze lub ewidencji rr\ilkonawc6w Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moze zostai zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onej wrazz oferlq.Dokumant (lub dokumenty) 'ii-i 'l

zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zmta6 zlo2ony wr.v z ofert4 w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadcrcnej kopii' Do

dokumentu (lub dokument6w) zawierajqcego ustanowienie pelnomocnika n aleLy zal4czyt dokumenty potwierdzaj4cg 2e osoba udzielajqca

pelnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania rrllkonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykaza6 w

szczeg6lnosci przo zal4czenieodpisu zKrajowego Rejestru S4dowego). 2.3. wszelka korespondencja oraztozliczeniadokonywane bEd4

wylqczniezpelnomocnikiern. 2.4. Wypelniaj4c formularz oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty, powofujqc siQ na Wykonawca, w miejscu

np. nazwa i adres Wykonawc y, mle1y wpisad dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajacych siQ o udzielenie zam6wieni4 a nie

pelnomocnika tych \rlkonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powofuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku i$nienia

wobec nich podstaw u,ykluczenia oraz spdniani4 w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zas&y, warunk6w udziahr w post9powaniu'

zamieszczain6rmacje o tych podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oswiadczanie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz oswiadczenie wykonawcy, 2e nie podtega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust' I pkt 12 - 23 i

ust.5 pkt 1,2 i4 ustawypzp).4.Wykonawcaw terminie 3 dni od zartieszczet\anastronie internetowej informacji, okt6rej mowa wart'

g6 ust 5 ustawy pzp prz*anjeZunawiajqcemu oswiadczenie (w oryginale) o przynale2noSci lub braku przynale2noici do tej samej grupy

kapitdowej o kt6rej mowa w art. 24 usL I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o5wiadczen ia o przynalelnoSci do tej samej grupy

kapitdowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem wykluczenia z postEpowania o udzielenie zam6wienia' dowody' 2e

powiq4ania z innym wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia' Wymagane

oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno by6 zlozonepaezka2dego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rq zlohyliodrgbne oferty. Wykonawcajest uprawnimy zloLyt wtaz z ofertq oSwiadczenie

(w oryginale) o braku pzynale2noSci do glupy kapitalowej, w rozumieniu ustrawy z dnia l6 tutego 2007 r' o ochronie konkurencji i

konsument6w, je2eli wykonawca nie jest czlonkiem 2adnej grupy kapitalowej. wykonawca jestzobowi4zany zlo2yc oswiadczenie o braku

pzynale2noSci do grupy kapitalowej zgodnie z prawd4, po ustaleniu znalezylqstaranncEci4, 2e nie zachdz4w jego pi-zypadku po'viqzania

tworzqce grupg kapitdowQ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 200'. r. o ochronie konkurencji I konsument6w oraz ze SwiadomoSci4' 2e

skladanie nieprawdziwph o3wiadczen stu24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci kamej- w takim

przypadku, wykonawca moze nie skladai oSwiadczenia o braku przyrale2nosci do tej samej grupy kapitalowej' na podstawie i w

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

Zamawiaj4cego informacji z otwarcia ofert .Zarrtaviajycy nie bEdzie r6wniEz w taklej sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia

oswiadczeniaobrakupzynale2noscidotejsamejgrupykapitdowej.5.Zamawiaj}cywykluczywykonawcazpostqpowania,oilezajd4

wobec tego Wykonawcy okolicznodci wskazane w art. 24 ust I pkt l2 -23 oraz ust.5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp' 6' Wykonawca niejest

obowiqzany do zlozeniaoswiadczqr lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt III'4) i III 5) (aktuahe na

dziei zlotenia oswiadczqria lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznosci spelniania warunk6w udziafu w posQpowaniu oraz braku

podstaw do wykluczenia), je2eli: I ) Wykonawca wskaze dostgpno56 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

publiczrych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w reatizuj4cych zadania publiczne (tj '

Dz.|J,z2017r.,poz.570,zp62n.zm.).WtakimprzypadkuZamawiaj4cypobierasamodzielnieztychbazdanychwsklzaneprzez

WykonawcE oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lno6ci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktuakremu Rejestru

przedsigbiorc.6w pobieranej na podstawie art. 4 usl 4aa ustawy z dnia 20 sierpn ia 199't r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (tj' Dz' U ' z

20l g r., poz. 9g6) qaz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej zgodoie z art' 46 ust' I ustawy z dnia 6

marca 20lgr. o Centralnej Ewidencjii Informacji oDzialalnosci Gospodarcz$ iPunkcie Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz'U' poz'641)'

2) Wykonawca wska2e o5wiadczqria lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III.4) i Iil.5), kt6re znajdujq sig w posiadaniu Zarnawiajqcego'
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w szczeg6lnoSci oSwiadczoria lub dokumenty przechowywane przezZamawiajqcego zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp. W takim

przypadkuZamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelnlania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczaria, korzysta z

posiadanych oSwiadczsl lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7 . Jeleli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamies2kania poza

terytorium Rzeizypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej,je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu dorejestru lub ewidencji) - sklada dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 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 ofert.7.2. Je2eli w kaju, w kt6rym wykonawca ma sidzibg lub miejsce zamieszkania lub

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

dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczsrie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnicnych dojego reprezentacji,

lub oSwiadczenie osoby, kt6rcj dokument mial dotyczy6 , zlo2one przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wladciwyrn ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiaj4cy uniewa2ni pmtgpowanie w przypadkach okeSlonych w art. 93

ust. I ustawy Pzp. Zarnawiaj4cy mo2e uniewa2ni6 postEpowanie r6wnie2 w przypadku okre6lonym w art. 93 ust. I a ustawy Pzp.

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czg56 nr: I Nazwa: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m.st. Warszawy - rejon I

l) Kr6&i opis przedmiotu zamriwienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub nb6t budowlanych lub okpilenie

zapotrzebowania i wynagart) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -olaeSlenie zapotrzebouania na innowacyjny produkt, uslugg

lub roboty budowlane:Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m.st. Warszawy - rejon I

2) Wsp6lny Slown ik Zam6wieri(CP\): 7 163 I 450-9,

3) Warto6d czg6ci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje infornucje o warto5ci zamriwienia):

Warloid bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania luli termin rvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

dala rozpoczqcia:

data zakohczenia: 20 I 9 - I 2 -l 5

5) Kryteria ocenyofert:

Kryterium

:ena oferty brutto 50,00

ermi n realizacj i zam6wiqr iz 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: l. rozpoczgcie od dnia zawarcia umowy

2.zakohczenie: wterminiewskazanymwofercie,niep62niej nizdo15.l2.20l9r.

CzgS(. nr:2 Nazwa: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m.st. Warszawy - rejon 2

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub nb6t budowlanych lub okteilenie

zapotrzebowania iwyrmgari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebouania na innowacyjny produkt, uslugg

lub mboty budowlane:Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m.st. Warszawy - rejon 2
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2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV):'l I 63 I 450'9,

3) Warto5c czgsci zam6wienia(ie2e[ zamawiajqcy podaje infornucje owarto5ci zam6wienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

-. l.'i 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczeni a: 20 19'12'l 5

5) Krleria ocenY ofert:

Krvterium

:ena oferty brutto 50,00

:ermin realizacj i zam6wisr iz 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizow ane: l. rozpoczqcie od dnia zawarcia umowy

2. zakohczenie'. w terminie wskzzanym w ofercie, nie p6Zniej niz do 15'12'2019 r'

Czg6d nr: 3 Nazwa: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m.st. Warszawy - rejon 3

l) Kr6tki opis przedniotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzai i ilolt dostaw uslug lub rcb6t budowlanych lub okeilenb

zapotrzebowania i wynugair)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -olireslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt' uslugq

lub mboty budowlane:Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m.st. Warszawy - rejon 3

2) Wsp6lny S lownik Zs m6wie6(CP\) :'7 163 I 450-9,

3) Warto6c czgsci zamdwienia(eie[ zamawiajqcy podaje infornucje o wartosci zam6wienia):

Wartos6 bez VAfr

Waluta:

4) Czas trrvania lub termin wykonania:

okes w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

d ata zakoriczeni a: 20 1 9 - 12 -l 5

5) Krlteria oceny ofert:

Kry.terium

cena oferty brutto 60,00

ermin realizacji zam6wieriz r0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamarviaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: l. rozpoczgcie od dnia zawarcia umowy

2. zakohczetie w terminie wskazanym w ofercie, nie pozniej ni2 do l5' 12'2019 r'

CzqS6 nr: 4 Nazrva: Wykonanie okesowej kontroti wybranych obiektow mostowych na terenie m.st. Warszawy - rejon 4

I ) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoic, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rcb6t budowlanych lub okeilenb
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zapotrzebowania i wynagah) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -olireslenie zapotrzebormnia na innowacyjny produkt, uslugg

lub roboty budowlane:Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m.st. Warszawy - rejon 4

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CP\): 7 1631450-9,

3) WartoS{ czqSci zam6wienia(ie2efi zamawiaj4cy podaje infornncje o warto5ci zam6wienia):

Warto(i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rvykonania:

okres w miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

d ata zakofi czen ia: 20 I 9 - I 2 -1 5

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium

oena oferty brutto 60,00

lermin realizacji zam6wimiz 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: l. rozpoczqcie od dnia zawarcia umowy

2.zakoiczenie:wterminiewskazanymwofercie,niep6Zniej nizdol5.l2.20l9r.
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