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Ogloszenie ff 550572-N-2019 z dnia2019'05-22 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich: Remont czg3ci ekran6w przeciwhalasowych

zlokalizowanych w ci4gu ul. Poleczki w Warszawie

OGr,OSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie o glosz eniaz Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamfwienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiega6 sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno5d, lub dzialalno56 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wska:Znik zatrudnienia os6b nalelEcych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230oh, os6b zatrudnionych przezzaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie p rzepr ow adza centralny zamawiaj 4cy

Nie

Postgpowanie przep r ow adza p odmiot, kt6remu zamtwiaj4cy powierryUpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie j est przep rowa ilzane wsp 6lnie pr zez zamawiaj 4cych

Nie
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Je2elitak,nalefi wymieni6 zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie orazpodac

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wrvz danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiaj4cymi z innych parf,stw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierf, publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

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

Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 2ll.
Adres strony internetowej (URL) : http ://www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzeh lub format6w

plik6q kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

r.3) wsP6LNE UDZIELANIE ZAM6WTENIA (jeieti dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

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

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, c4 zam6wienie bgdzie u&ielane przez kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony) pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zamtiwienia
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Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyska6 pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylaf:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqdzefi lub format6w plik6w' kt6re

nie sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pelny,bezpo6redni i bezplatny dostgp do tych narzgdzimoLnauzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazrva nadana zam6wieniuprzez zamawiaj4cego: Remont czg6ci ekran6w przeciwhalasowych
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zlokalizowanych w ci4gu ul. Poleczki w Warszawie

Numer referencyj n y : ZDMNWDZP I 47 IPN I 4l I 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono diatog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

Zamawiai4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moie zosta(, udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i itoi6 dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagan ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5leniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Remont czgilci

ekran6w przeciwhalasowych zlokalizowanych w ci4gu ul. Poleczki w Warszawie WartoS6 szacunkowa

zam6wieniaprzekracza r6wnowarto66 kwoty 30 000 EURO a jest mniej szani2r6wnowartoS6 kwoty 5

548 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233292-2

Dodatkowe kodv CPV:

II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

Warto66 bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita

mal<symalna wartoit w calym olcresie obowiqzywania umory rqmowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll,7)Cryprzewidujesigudzieleniezam6wierfi,okt6rychmowawart.67ust. 1pkt6iTlubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielko6ci 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: lubdniach:

lub

data rozpoczgciaz lub zakoirczenia: 2019-12-13

Okres w miesi4cach Skres w dniach Datarczpoczgcia Datazakohczenia

2019-12-t3

II.9) Informacje dodatkowe: l. Termin realizacjizam6wienial.l.Zamawiajqcywymaga, aby

zam6wienie zostalo zrealizowane; rozpoczQcie: od dniazawarcia umowy, zakohczenie: do dnia

L3.12.20I9 r, (z zachowaniem terminu wykonania w terenie prac antykorozyjnych element6w stalowych

do dnia 30.09.2019 r.).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM'

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ru.l) WARUNKI ADZTAI,A W POST4POWANTU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

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

nastgpuj4ce warunki udziatu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.

l.Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostabrie 3lata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i

strat" pozycja,,przych6d netto ze sprzedairy produkt6w, towar6w i material6w" lub ,Br4rch6dnetto ze
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sprzeda?y i zr6wnane z nimi") w wysokosci nie mniej szej ni|1 600 000,00 zl (slownie: jeden milion

szeS6set tysigcy zlotych 00/100); 2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalnoicizwi4zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg

gwarancyjn4 co najmniej 800 000,00 zl (slownie: osiemset tysigcy zlotych 00/100);

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogE ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spehiaj4

nastgpujEce warunki udziatu w postgpowaniu dotycz4ce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj.

l.Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeileli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy w tym okresie wykonal nastgpuj4ce zam6wienia: Zadanie l)

'roboty Swiadczone na podstawie dw6ch um6w, polegaj4ce na wymianie element6w ekra-n6w

przeciwhalasowych, w iloSci co najmniej I 000 m2 w ramach kaildejumowy lub .roboty Swiadczone

na podstawie dw6ch um6w, polegaj4ce na budowie lub przebudowie ekran6w przeciwhalasowych, w

iloSci co najmniej 1 000 m2 w ramach kaildej umowy orazZadanie 2) roboty Swiadczone na podstawie

dw6ch um6w, polegaj4ce na wykonaniu powlok malarskich na konstrukcjach stalowychwrazz

przygotowaniem podNola,w ilo6ci co najmniej 1 000 m2 w ramach ku2dej umowy. Wykonawca spelni

ww. warunek, je6li roboty opisane w zadaniu 1) i w zadaniu 2) wykonywane byly w ramach jednej lub

kilku um6w. 2.Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi,

uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanE im

powierzone , w szczeg6lnoSci okre6lonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(ti. Dz. U . z 2018 poz. 1202 z p62n. zm.), zgodnie z poni2srym wykazem: Lp, Stanowisko -

Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri ( w latach) - Do5wiadczenie

zawodowe (liczbalat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. l.Kierownik rob6t

(uprawnienia budowalane w specjalnoSci: konstrukcyjno - budowlanej , inirynieryjnej mostowej lub

inirynieryjnej drogowej, w ograniczonymzakresie lub bez ograniczefi do kierowania robotami

budowlanymi)-losoba-5lat-5lat-podstawadodysponowaniaosobqOsobywskazanapowy2ej

powinna posiada6 odpowiednie uprawnienia budowlane, awigc uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca

1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.22018 r.,poz.1202, zp62n. zm.) orazrozporz4dzeniaMinistra

Infrastruktury i Roz'woju.z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie przygotowaniazawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.IJ.22019 poz.831) lub

odpowiadaj4ce im inne wazne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze6niej obowiqzuj4cych

przepis6w oraz posiada6 aktualne zaSwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorzqdu

zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w,
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inzynier6w budownictwa oraz urbanist6w (tj.Dz.U.22016 r. poz. 1725, zp62n. zm.)).Stanowiska

okreSlone powy2ej mog4 zostae r6wnie? powierzone obywatelom paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

zgodnie zart.I2austawy Prawo budowlane orazzprzepisami ustawy z dnia22 gndnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifi kacj i zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U . z 2018 r., poz. 227 2).

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 informacjq o kwalifikacjachzawodowych 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) Zamawiaj1cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24ust.5 pkt2 ustawy Pzp)

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

rrl.3) wyKAZ OSWTAOCZEN SKT,ADANYC H PRZF,Z WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENTA,ZI.NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA

WARUNKI TJDZLAI U W POST4POWA|IIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTAUCZEI(I LUB DOKUMENToW, SKtr ADANYCH PF.ZrcZ

wyKoNAwc4 w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLTCZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3

USTAWY PZPz
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Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zosta\anajwyLej oceniona, do zloileniaw

wyznaczonym. nie kr6tszymni? 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zloLenia oSwiadczeri lub

dokument6q potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. 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 dzialalno6ci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu

do rejestru lub ewidencji.

m.t WYKAZ oSwrauczEN LUB DoKUMENTow SKT,ADANYCH pRx,EZwyKoNAwcq

w POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLTCZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 1 USTAWY PZP

ul.s.l) w ZAKRESTE SPELNTANTA WARUNKOW ADZTALU W POSTSpOWANIU:

L ZamawiajEcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zlo2eniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zloLenia oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania warunk6w udzial,u w postgpowaniu oraz

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

pktT .2.1.1. SIWZ - czgfici sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

sporz1dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, a jeielipodlega ono badaniuprzez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami

o rachunkowo6ci, r6wniez z opini1o czgSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanychdo sporzqdzania sprawozdaniafinansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych

obroty oraz aktywa i zobowi4zania- za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeheli okres prowadzenia

dzialalnofici jest la6tszy - za ten okres. Z zalqczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzeSnra 1994 r. o

rachunkowo6ci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu -
przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeLeli

jednostk4 kieruje organ wieloosobowy -pruez wszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku

odmowy podpisu wymagane jestzalqczenie pisemnego uzasadnienia dolqczonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4 zany ch do sporz4dzania spraw ozdania

finansowego ZamawiajEcy, za,, inne dokumenty" vznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlohonqw

Urzgdzie Skarbowym. 1.2. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7 .2.1.2.

SIWZ - dokument6w potwierdzajqcych, ze Wykonawca jest tbezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoici miqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na

sum g gwarancyj n4 okre 5 lon4 pr zez Zamaw iq qc e go (zawi e ruj 4cy ch p otwi erdze nie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.L SIWZ: -

wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
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terminu skladania ofert, a jeaeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest lr6tszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich warto5ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty zosta\y

wykonane, zzaNqczeniem dowod6w okreSlaj4cychczy te roboty budowlane zostaly wykonane

nalezycie, w szczeg6lno$ci informacji o tym czy roboty zosta\y wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukoriczone,prry crqdowodami, o kt6rych mowa, sq referencjebqd?

inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, narzeczkt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a

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

dokument6w - inne dokumenty - zalqczniknr 2 (,,Do$wiadczenie Wykonawcy"). 1.4. W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.2. SIWZ - wykazu os6b, skierowanych

przezWykonawcg do realizacji zam6wienia publiczrrego,wrazz informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, do6wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania

zam6wienia publiczne go, atakie zakresu wykonywanychprzez nie czynnoSci oraz informacj4 o

podstawie do dysponowania tymi osobami - za\qcznik nr 3 (,,wykaz os6b")

rrr.s.2) w ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJT:

III.6) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4

w posT4powANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLTCZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

L Jezeli zuzasadnionejprrycryny wykonawca nie moze zloLryt dokument6w dotyczEcych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiaj4cego, moze przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych pruezZamawiajqcego warunk6w

udzialu w postgpowaniu. 2.Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziafu w

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

czgsci, polegad na zdolnoSciach technicznych lub zawodolvych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawnegol4czqcych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.1.Wykonawca, kt6ry poleganazasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyLej,powinien przedloLyt w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiqzany zloiry| wykonawca, jak r6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialuw postgpowaniu, kt6re

wykonawca wykazuje z powotaniem sig na zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnid Zamawiaj4cemu, 2erealizujqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci

przedstawiaj4c zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowi1zanie, o kt6rym mowa powy2ej przedstawia
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Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc

na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okre6lonych w art. 22austawy pzp,

bqdzie dysponowal niezb gdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj Qcym naleLyte wykonanie

zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek\qcz4cy wykonawc A ztymipodmiotami gwarantuje

tzecrywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 24dadokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci:

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

zasob6w innego podmiotu, przezWykonawcg,przy wykonywaniu zam6wienia,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 udziatu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,nealinrje roboty budowlane lub usfugi, kt6rych

wskazane zdolnoSci dotycz4.2.4. Jeileli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

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

warunk6w udziatuw postgpowaniu lub zachodz1wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiaj4cy 24da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przezzamawiaj4cego: 1) zastqpilten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiEzal sig do osobistego wykonania

odpowiedniej czgSci zam6wienia, je2eliwykaze zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w pkt 2. 3. wykonawca do oferty zalqczy formularz

cenowy - zaNqczniknr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

ry. 1. 1) Ttyb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy L1da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest obowi4zany,przeduplywem terminu skladania ofert,

wnie36 wadium na caly okres nwi1zania ofert4, w wysokoSci: 52 000,00 zl (slownie: pig6dziesi4t dwa

tysi4ce zlotych 00i 100)

IV.f 3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert
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katalog6w elektronicznych:

Nie

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

elektronicznvch:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zloilenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloheniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6q kt6rry zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidzianamaksymalnaliczbauczestnik6wumowyramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6w ienie ob ej muj e u s tanowi eni e dynamic zne go systemu zakup 6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdqzamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopnszcza sig zloilenie ofert w formie

katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zloilonych katalog6w elektroniczrrych informacji potrzebnych do

sporzEdzerria ofert w ramach umowy ramowej/dynamicanego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicmej :

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

wykonawcy bEda mogli licytowa6 (minimalne wysoko6ci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego,ronui4zafr i specyfikacji technicznych

w zakresie poN4czef';

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zloLyli nowych postqpieri, zostan1zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT
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lV.z.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria 7utlavLvtttl

l. Cena ofertowa bruttc 60,00

2. Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aaust.1 ustawy Pzp Qtrzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musze spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnychbez

przepr ow adzenia ne go cj acj i

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagahzamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

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

rozttiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeLeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby romtiqzah;

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujece minimalne wymagania, kt6rym musze odpowiadad

wszystkie oferty:

Podzia\.negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istofirych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz4cerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymaganiatechniczneurzqdzehinformatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie ztozyli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

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

Wymaganiadotyczqcezabezpieczenianalelytegowykonaniaumowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfl zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na

14120https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=37537bfd-7c5c-4e44-b4ca-fb83a55912f9



22.05.2019 hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=37537bfd-7c5 c4e44-b4ca-tb83a55912f9

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany treSci umowy mog4 by6 dokonywane wylqczrtie w formie pisemnej (w formie

aneksu) pod rygorem niewazno6ci. 2. Zamawiajqcy przewiduje mozliwo66 dokonaniazmianpostanowieri

umowy w stosunku do tre6ci Oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczqce

wartoSci umowy lub terminu realizacjiumowy, terminu wykonania w terenie prac antykorozyjnych

element6w stalowych, w ponizej opisanym zakresie iprzypadkach: 1) wyst4pienie konieczno5ci podjgcia

dzialahzrnierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki

zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidziet z pewnoSciE, szczeg6lnie zagralaj?cego bezpo6rednio

2yciu i/lub zdrowiu ludzi i/lub gro2qcychpowstaniem szkody niewsp6tmiernie wigkszej ni2

spowodowanadzialaniem lub zaniechaniem naruszaj4cym dyscypling finans6w publicznych, 2)

wyst4pienie klgski zywiolowej, mog4cej spowodowal zniszczenie wykonanych rob6t lub koniecznoS6

wstrzymania rob6t, 3) wyst4pienie warunk6w atmosferycznych odbiegaj4cych od typowych, kt6re

uniemoz I iw iaj q pr ow adzeni e rob 6t z zachow aniem re2im6w techno lo giczny ch (w prac ach

antykorozyjnych dotycry temperattn i wilgotnoSci), w tym uniemo2liwiajqcych prowadzenie rob6t

budowlanych,bqd? dokonywania odbior6w, 4) zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje

komunikacyjne powodujqce zniszczenia, uszkodzenia, wymagaj4ce naprawy lub wstrzymanie rob6t ze

wzglgdu na akcjg rutowniczq, 5) wstrzymanie rob6t przezZamawiajqcego lub przezuprawnione organy z

przyczyn nie wynikaj4cych z winy Wykonawcy, 6) przek,roczenie okreSlonych przez prawo lub

regulaminy, a je6li takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawania

przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezvrolen, uzgodnieri itp., 7) odmowa wydania

przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zenuolefi, uzgodnieri zprryczyn

niezawinionychprzez Wykonawca, 8) podjgcie decyzji przezwNadze Miasta Stolecznego Warszawy o

braku mozliwoSci wprowadzenia niezbgdnych dlarealizacji rob6t ograniczeri w ruchu drogowym w

zaplanowanym terminie, 9) w przypadku konieczno6ci wprowadzeniazmian w organizacji ruchu

spowodowanych zdarzeniaminie nviqzanymi zprowadzonymi robotami lub decyzjami

administracyjnymi, 10) podjgcie decyzjiprzezwladze Miasta Stolecznego Warszawy o wykonaniu

remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przedrealizacjqrob6t objgtych umow4,

skutkuj4cej koniecznoSci4 wstrzymania rob6t, I l) brak mozliwoSci,bqdL zgody w\adz Miasta

Stolecznego Warszawy na prowadzenie rob6t w terminach umownych zuwagi na konieczno66

skoordynowania ich z innq inwestycj4 miejsk4 lub brak mozliwoSci wprowadzenia ograniczehw ruchu

drogowym w terminach okreSlonych w harmonogramie rob6t, 12) ograniczenie 6rodk6w budzetowych

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

dodatkowych, zamiennychbqd2 zaniechanych, gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego
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wykonania caloSci zam6wienia podstawowego, atakhe w przypadku obiektywnej koniecznoSci

zmniejszenia,b4d2zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego'

14) zaistnienie sity wyilszej lub innej okolicznoSci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkuj4cej

niemo2liwoSci4 wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie zSIWZ.3. W przypadku

wyst4pieniakt6rejkolwiekzokoliczno6ciwymienionychwust.2pktl - 11,pkt 13 ipkt 14,termin

zakoficzenia umowy oraz termin wykonania w terenie prac antykorozyjnych element6w stalowych mog4

ulec odpowiedniemu przedhneniu, o czas niezbgdny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w

spos6b nale2fi,nie dtu2ej jednak niz o okres trwania tych okoliczno6ci. 4.W ptzypadku wyst4pienia

kt6rejkolwiek z okoliczno6ci, o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 12 - 14, Zamawiaj4cy przewiduje zmianq

wynagrodzenia odpowiednio do anian zaistniatych w trakcie realizacji Przedmiotu tlmowy. Rozliczenie

Przedmiotu umowy nast4pi wtedy na podstawie sporzqdzonego przez Wykonawca kosztorysu

powykonawczego z zastosowaniem cen jednostkowych okreSlonych w formularzu cenowym Oferty.

Roboty, dla kt6rych nie okreSlono cen jednostkowych w formularzu cenowym bgdqtozliczane

odpowiednio zgodnie z $ 3 ust. 10 umowy. Zastrze2enie - je2eli koniecznoS6 realizacji rob6t

dodatkowych wynika zblgd6w lub zaniedbaf Wykonawcy, roboty te zostan4 wykonane przez

Wykonawcg bez dodatkowego wynagrodzenia. 5. Warunkiem wprowadzeniazmianzawattej umowy jest

sporzqdzenie podpisanego przez Strony Protokolu zmiany umowy okreSlaj4cego przycrqy zmiany oraz

potwierdzaj4cego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczno6ci wymienionych w

niniejszym paragrafre. Protok6l zmiany umowy bgdzie zal4czniknem do aneksu, o kt6rym mowa w ust. l.

6. Zmiany umowy mogg by6 dokonywane r6wnie|w przypadku zaistnienia okoliczro6ci wskazanych w

art. l44ust. I pkt 2-6 ustawy Pzp.7. Strony przewiduj4 mozliwo66 zmiany umowy w zakresie wymagari

Ustawy o elektromobilnoSci i paliwach alternatywnychzdnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018,poz.

317), o kt6rych mowa w $ 6 ust. 21 umowy, jeileli: a) zostanqwprowadzone zmiany przedmiotowej

Ustawy, maj4ce wptyw na wymagania okreslone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostan4

wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej Ustawy, maj4ce wptyw na wymagania okreSlone

w SIWZ oraz niniejszej umowie.

rv. 6) TNFORMACJE ADMTNISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (je2eli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-06-06, godzina: I 0 :00,
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Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna pilng potrzebg udzielenia zam6wieni a (ptrzetarg

ni eo granicz ony, pruetar g o grcniczony, ne go cj acj e z o glo szeni em) :

Nie

Wskaza6 powody:

JEzyk lub jgzyki, w jakich mogQ by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

>pl

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

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprryznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez parfistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' kt6re miaty by(, przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki sluZ4ce

sfinansowaniu zam6wierf, na badania naukowe lub prace rozwojowe, kttire zamawiaj4cy zamierzal

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

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

I .Oferta wraz z zalqcznikami musi by6 podpis ana przez Wykonawc A. Zamawiaj4cy wymag a, aby ofertg

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wla6ciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnofici gospodarczej. Je2eli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pehromocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostad

zloLonewrazz ofert4 w oryginale lub notarialnie po5wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleiry

zalqczyc dokumenty potwierdzaj qce, 2e osoba udzielajqca pelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat w szczeg6lnoSci

przezzalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego).2.Zasady skladania oferty przez podmioty

wystgpujqce wsp6lnie: 2.1. Wymagane o6wiadczeniawskazane w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega

wykluczeniunapodstawieart.24lust.l pkt 12 -23iust.5pkt I,2i4 ustawyPzp)powinnyby6 zlo2one

pruez kazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. OSwiadczeniate maj4 potwierdzal

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

kaidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6lnq zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika

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

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie
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pelnomocnika musi zawieraew szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publicme, kt6rego

dolyczy,Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

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

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

udzielenie zam6wienia,przezosoby uprawnione do skladania o6wiadczef woli, wymienione we

wla5ciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika mo2e

zostat zawartew umowie o wsp6ldzialaniu zNo2onejwrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zloilony wraz z ofertE w formie oryginalu lub

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

pelnomocnlkanaleLy za\qczyt dokumenty potwierdzaj qce,2e osoba udzielaj4capelnomocnictwa byla

upowa2niona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza('

w szczeg6lno1ci przez zaL1czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.3. Wszelka korespondencja

orazrozliczenia dokonywane bgd4 wylqcznie zpelnomocnikiem. 2.4.Wype\niaj4c formularz oferty, jak

r6wnie2 inne dokumenty, powotuj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. narwa i adres Wykonawcy,nalezy

wpisaf dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

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

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

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udziaNuw postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych

podmiotach w o6wiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialuw postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24ust. l pkt 12-23 iust.5 pkt 1,2 i4ustawyPzp).4.Wykonawcawterminie 3 dniod

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pry przekantle

Zamawiajqcemu oSwiadczenie (w oryginale) o przynale2noSci lub braku prrynalehno6ci do tej samej

grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt23 ustawy Pzp.Wraz ze zlo2eniem oSwiadczenia o

przynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody,2epowiqzaniaz innym wykonawc4 nie

prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie,

o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno by6 zlo2one przez ka2dego Wykonawcg wsp6lnie

ubiegajqcego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w,kt6rzy zlo2yli odrgbne oferty.

Wykonawca jest uprawniony zlozytwrazz ofert4 oSwiadczenie (w oryginale) o braku pr.zynaleilno6ci do

grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w,

jeLeli Wykonawca nie jest czlonkiem 2adnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zloiry|

o6wiadczenie o braku przynale2noSci do grupy kapitalowej zgodnie zprawd4, po ustaleniu znaleirytq

starannoSci1,2e nie zachodz1w jego przypadku powi4zaniatworz4ce grupg kapitalowq, w rozumieniu
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ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze SwiadomoSci4, 2e

skladanie nieprawdzilvych oSwiadczeri sfuz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, Wykonawcamoile nie skladad oSwiadczenia o braku

przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art.

24 ust. 11 ustawy Pzp,tj. w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniana stronie intemetowej ZamawiajQcego

informacji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wrywal Wykonawcy do

uzupelnienia o6wiadczenia o braku przynale1noSci do tej samej grupy kapitalowej . 5. Zamawiajqcy

wykluczy Wykonawcg z postgpowania, o ile zajdqwobec tego Wykonawcy okolicanoSci wskazane w art.

24ust.l pkt 12 -23 oraz ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zNoaenia

oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcychokolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i I[.5)
(aktualne na dzieh zNohenia o6wiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzajqokoliczno6ci spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), jeheli:1) Wykonawca wska2e

dostgpno66 oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i I[.5) w formie elektronicznej pod

okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezpNatnychbazdanych, w szczeg6lno6ci

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

podmiot6w realizt$qcych zadania publiczne (tj. Dz.lJ. z 2017 r., poz. 570, z p62n. zm.). W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przez Wykonawcg

oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy tow szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

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 Informacji oDzialalnoSci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

o Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U. poz.647),2) Wykonawca wskaze oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III.4) i

m.5), kt6re aajduj4 sig w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywaneprzezZamawiaj4cego zgodnie z art.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiajqcy w celu pofwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu orazbraku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile sQ one aktualne. 7. Jeheli

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.a) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeLeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub

ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, 2enie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadlo5ci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczeSniej niz 6

miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.7.2. Jeheli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg
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lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sig

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgp$e sig je dokumentem zawieniqcym odpowiednio

oSwiadczenie wykonawcy,zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji,lub

ofwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy6, z\ozone przednotariuszem lub przed organem

sQdowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla5ciwym ze

wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Zapisy

pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiajqcy uniewazni postgpowanie w przypadkach okreSlonych w art. 93 ust. I

ustawy Pzp. Zamawiajqcy mo2euniewa2ni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okreSlonym w art. 93

ust. 1a ustawy Pzp..
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