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Ogloszenie nr 545481-N-2019 z dnra 2019-05-09 r

Miasto Stohczne Warszawa - Zarzqd lh6g Miejskich: Remont wiaduktu p6lnocno -zachodniego przy moScie im. ks. J.

Poniatowskiego w Warszawie

OGLOSZENIE O zAMOwmNIU- Roboty budowtane

) ,'

Zamieszczatie oglovenia: Zamieszczanb obowiqzkowe , t,i , ;,
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze 5rcdk6w Unii Eumpejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegaf sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno56, lub dzialalno5f ich

wyodrqbnionych organLacyjnie jednostelg t<iOre bgd4 realizowaty zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjq os6b

bqd4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ttst.2

ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 307q os6b zatudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprcwadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6rtmu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli przepmwadzenie postqpowania

Nie

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

Postqpowa n ie j es t przep mwadza n e ws p6 I n ie przez zanawiaiqcych

Nie

Jezeli tak, nale2y wymieni6 zamawiaj4cph, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajqpostgpowanie oraz poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery

identyhkac$ne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paf stw czlonkowskich Unii Europejskiej.

Nie

W przypadku przepmwadzania postgpowania wsprilnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiei -
majqce zastosrwanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informrcje dodatkowe:

L l) NAZWA I ADRES: Miasto Stolecme Warszawa- Zan$DrbgMiejskicll krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000 ul. ul'

Chmielna 120,00-801 Warszawa,woj.mazowieckie,pafistwoPolska.tel.2255Sg000,e-mailzzpQPdm.wawpl,faks2289092ll.

Adres s trony internetowej (URL) : h ttp ://www.zd m. waw.pl

Adres profilu nablvcy:

Adres strony intemeiowej pod kt6rym mo2na uzlska6 dmtgp do narzgdzi i urz1dzeh lub format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

L 2) RODZAJ ZAMAW IAJACEG O : Admini s Eacj a samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMoWIENI A(jeieli dotyczsr):

Podzid obowiqzk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku ra,sp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w prz)?adku 'asp6lnego
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przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cyni z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cph jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowarria, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawtajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielaneprzezkthdqo zzamatiaj4cych indywidualnie, czy zarn6vienie zostanie udzielone w

imieniu i na ri*z pozostatych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUI\IKACJA:

Nieograniczony pelny i bezpo5rcdni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uzyskat pod adrcsem (URL)

Tak

http ://www.zdm. waw.pl

Adres stmny internetowej, na kt6rej zamieszczona bqdzie speclfikacja istotnych warunk6w zam6wienia

Tak

http ://www.2dm. waw.pl

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

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczonejest przesbnie ofert Iub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

lnny spos6b:

Wymagane jest przesbnie ofert lub vmiosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Tak

lnny spos6b:

Oferta musi byd sporz4dzma wjgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

Adres:

Zarz4d Dr 6 g.Miej ski ch, u l. Chmi elna I 20, 00-80 1 Warszawa, Kancel aria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urzqdzei lub format6w plik6q kt6rr nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

'; ,- 1 '. II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiaj4cego: Remont wiaduktr p6hrocno - zachodniego przy moScie im. ks. J. : : I )

Poniatowskiego w Warszawie

Numer rcferencyjny: ZDM/U MIDZP I 42/PNl36l 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zanxiwienia przepmwadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamiwienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg5cbwych
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Zam6wienie podzielone jest na cz$ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:

Zamrwiajqcy zastrzega sobie praro do udzielenia l4cznie nastglujqcych czq5ci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zant'wienia, na kt6rt mo2e zosta6 udzielone zamiwienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ibit dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okrcilenie

zapotnebowaniai wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - olse5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt'

uslugg lub mboty budowlane: Remont wiaduktu p6hocno - zachodniego przy moScie im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie.

Szczeg6lowo przedmiot zam6wiqria okeSlony zostal w dokumentacji techniczn{ (Rozdzial V SIWZ) i przedmiarach rob6t (Rozdzial Vl

SIWZ). WartoS6 szacunkova zar,n6wiania przektaczar6wno,vartoSi kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza ni2 r6wnowaftoS6 kwoty 5 548

OOO EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 92522000-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoS6 zamiwienia (je2eli zamawiajqcy podaje infirmacie owarloici zam6wienia):

Warto66 bez VAI:

Waluta:

(w pnypadku uniw ramowych lub dynamianego systemu zakup|w - szacunkowacalkowila maksymalna varloit w calw okrcsie

o b ow i qzyvt a n b u m owy r amowej I u b dy n a m i czt e go sy s t e n u z a kupdY))

ll.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,olrt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart l34ust.6pkt3ustawyPzp:Nie

Okreilenie przedmiotu, wielkoSci lub zakrcu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzidone zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 6'7 ust. I pkl

6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym rralizowane bqdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostah zawarta umowa ramowa lub okres, na kt6ry

zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /zbdniach:

lub

data rozpoczqcb; lu b zakoitczenia : 20 I 9- I I -30

)kres w miesi4cact Okes w dniacl Data rozpoczEcia Dalazakohczenii

2019-il-30

II.9) Informacje dodatkowe:

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

iu ii:r
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TECHNICZNYM

lr.l) WARUNKT UDZTALU W POST4POWANTU

III.I.1) Kompetencje lub uprawnienia do pruwadzenia okre5lonej dzialalno6ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych

przepis6w

OkeSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sy.tuacja fnansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spetniajqnastgpuj4ce warunki udzialu w

postgpoivaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: l. Wykonawcauzyskal Sredniprzychldzaostatnie 3 lata obrotowe

(na podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pazycja,,przych6d rrdtto ze sprzedazy produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto

ze sptzda7y i zr6wnanez nimi") w wysokoSci nie mniejszej niZ 2 600 000,00 zl (slownie: dwa miliony sze5Cset tysigcy zlotych\.2)

Wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem

niniejszego zam6wieni4 na sumg gwarancf nq co najmniej I 300 000,00 zl (slownie:jeden milion tzysta tysigcy zlotych).

lnformacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zanodowa

Okeslenie warunk6w O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy sirelniajq nastgpujqce warunki udziafu w

postQpowaniu dotycz4ce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj.: l) Wykonawcanie wczeSniej ni2 wokresie ostatnich 5lat przod

uplywem terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest kr6bzy - w tym okresie wykonal: w zakresie rob6t

budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy - Prawo budowlane, jednocze5nie prac konsenvatorskich w rozumieniu przEis6w

ustawy - o ochronie zabytk6w i opiece nad zabl,tkami, roboty budowlane polegaj4ce na remoncie drogowych obiekt6w inzlnierskich o

zblizoaym charakterze do przedmiotu zam6wiaia, wpisanych do rejestru zabytk6w tj. wi'adukty i mosty drogowe jedno i

wieloprzgslowe., obloZone warstw4 plyt kamiennych z piaskowca, wyposazone ewentualnie w balustrady kamienne. -dopuszcza sig

wykazanie doSwiadczeniem w zakresie rob6t przy obiektach budowlanych posiadaj4cych sklepienia lukowe z kamienia lub cegly

wpisanych do rejestru zabytk6w lub zlokalizowanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytk6w, lub obszarach nio,rpisanych do

rejestru zabytk6w, a objqtych ochron4 konsa'watorsk4 na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. w ilo3ci - minimum I

obiekt, lub kilka obiekt6w - o l4cznej wartoSci ww. rob6t minimum 2.000.00090 zl (brutto). 2) Wykonawca ma do dyspozycji osoby

legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnioriami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie

zostanq im powierzone, w szczeg6lnoSci okeSlonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22018r.,

poz. 1202,2 p62n.zm.),zgodnie z poni2szymwykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych

upru*i* (w iatach) - Do5wiadczenie zawodowe - podstawa dysponowania. l. *Kieror.l,nik budo,ry posiadaj4cy uprawniania

budowalne in2ynieryjne - w specjalnoSci mostowej- do kierowania robotami budowlanym i bez ogrdniczei, okeSlone przepisami

Prawa budowlanego i jednoczeSnie spelniajqcy wymagania art.37c ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabykami (posiadaj4cy

stosowneza1widczaie)-losoba-5lat-5latpracynadanymstanowisku-podstawadysponowania.2.Kierownikrob6t

posiadaj4cy uprawnioria budowlane instalacyjne -elektryczne i elektroenergetyczne) - I osoba- nie dotyczy - 5 lat pracyna danym

stanowisku - podstawa dysponowania. 3. Kierownik rob6t posiadaj4cy uprawrienia budowlane instalacyjne - sieci ,instalacji i urzqdzeA

- kanalizacjri)- I osoba- nie dotyczy - 5 lat pracynadanym stanowisku -podstawadysponowania. 4. iKierownik rob6t

konserwatorskich spelniaj4cy wymagania arL 37a ust. I, 2 i 3 ustawy o ochronie zabyk6w i opiece nad zabytkami (posiadaj4cy

stosowne za5wiadczenie) - I osoba - nie dotyczy -udzial w pracach kmserwatorskich prowadzonych przy zabl,tkach upisanych do

rejestruzabytk6wzgodniezart.3Taustawyoochroniezabytk6wiopiecenadzaby{kamiwokresiezgodnymzart.3Taustl-3ustawy

o ochronie zabytkdw i opiece nad zabykami - podstawa dysponowania (urrrcwa o pracg). 5. Osoby samodzielnie wykonujqce prace

konserwatorskie spelniaj4ce wymagania art. 37a ust. l, 2 i 3 ustawy o ochronie zabyk6w i opiece nad zabytkami (posiadaj4ce stosowne

zaSwiadeenie) - 2 osoby - nie dotyczy - udzial w pracach kmserwatorskich prowadzonych pny zabykach upisanych do rejestru

zabyk6wzgodniezart.3Ta ustawy o ochronie zabyk6w i opiece nad zabykami w okresie zgodnym 2art.3'1 aust I - 3 ustawy o

ochronie zabyk6w i opiece nad zabltkami - podstawa dlaponowania (umowa o praca). UWAGA * Funkcjg kierownika budovy i

funkcjg kierownika rob6t konserwatorskich mo2e sprawowa6 I osoba po spelnieniu lqcznie warunk6w okeSlonych dla poszczeg6lnych

funkcji, Osoby wskazane w pkl1,2 i 3 powinny posiada6 odpowiednie uprawnienia budorrrlane, a wigc uprawniania do sprawowania

4z13 09.05 .2019, t2:03

r:. i r. (!l



https: I 4:izp.nzp.gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego. aspx'l id-06..

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

z 2018 r., poz. 1202,2 p62n. zm.) oraz rozporz4dzenia Ministra Infiastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie

przygotowmiazawodowego do wykonywania sanndzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 pu.83l) lub

odpowiadaj4ce im inne waZne uprawniania budowlane wydane na mocy wczeSniej obowi4zujqcych przepis6w oraz pmiada6 aktualne

zaswiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorzEdu zawodowego (zgodnie z ustawq z dnia l5 grudnia 2000 r. o

samorz4dach zawdowych architekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz urbani$6w (tj. Dz. U. z2016r. poz. 1725,2p62n. zm.)).

Stanowiska oke6lone powy2ej mog4 zosta6 r6wniez powierzone obywatelom paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej oraz innych kraj6w Europejskiego Obszaru Cospodarczego, zgodnie z art. l2austawy Prawo budowlane otaz z

przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 20l5 r. o zasadach uznawnia kwalifikacji zawodowych nabytych w paf shvach czlonkowskich r ': i'1

Unii Eurcpejskiej (Dz.U. 22018r.,po2.2272).3) Wlkonawca ma dodyspozycji nastgpujqce naru$zia,wyposazenie zakladu lub

urz4dzenia techniczne: Lp. - nangdzi4 wyposaZenie zakladu i urz4dzaia- podstawa dysponowania: l. - rusdowania systemowe -
podstawa dysponowania.

Zanawiajqcywymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczorie do udziafu w postEpowaniu imion i

tych os6b: Nie

lnformacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

tII.2.1) Podslawy wykluczenia olrre5lone w art,24 ust. I usta*y Pzp

lll,2.2l Zarawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie a rt. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje

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

Tak (podstawp wykluczoria oke3lona w art.24 usl 5 pkt 2 ustawy Pzp)

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

Irr.3) wyKAZ OSWIADCZEN SXT4oaNyCHPRZEZWvKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE MB

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA WARUNKI IJDZIALIJ W POSTEPOWANIU ORAZ SPET,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnhniu warunk6w udzialu w postqpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteridw selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oSwIADCzEN Iun ooxuMENTOw , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA

wEZwANIE zAMAwtAJACEGo w CELU poTwIERDZENIA oKoLlCZNoSct, o rrORvCH MowA w ARt 2s UsT. I

PKT 3 USTAWY PZP:

Zarnawiajqcywezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w wyzrraczutwrr' nie kr6tszym niZ 5 dni,

terminieaktualnychnadzieri zloLeniao$wiadczenlubdokument6w,potwierdzajqcychbrakpodstawdowykluczeniatj.: l'Wcelu

potwierdzatia 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, je2eti odrEbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji'

III.5) WYKAZ OSWIADCZEX lUn OOXUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE w POSTEPOWANIU NA

wEZwANIE zAMAwIAJACEGo w CELU poTwIERDZENIA oKoLICZNoScl, o xt6nvcH MowA w ART' 25 usr' I

PKT I USTAWY PZP

t11.5.]) w2AKRESIE SpELN1AMA WARUNKfW UDZIALU W POSTIPOWAI{IU: ,

Zamawiaj4cywezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w wyznacztr|lmr' nie kr6tszym oi2 5 dni,

terminie aktualnych na dzieri zlo1eniaoriwiadczen lub dokument6w, potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu tj
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I . czgsci sprawozdania finansowego (rachund< zysk6w i strat), w przypadku gdy sporzqdzenie sprawozdania wymagane jdst przepisami

prawa kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a je2eli podlega ono badaniu prze.bie$ego rewidenta

zgodnie z przepisami o rachunkovoSci, r6wniez z opini4 o czgSci badanego sprawozdania, a w przypadku vlykonawc6w

niezobowiqzariych do sporz4dzania sprawczdania finansowego, innych dokument6w okre5lajqcych obroty oraz aktywa i zobowiqzania -
za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeileli okres prowadzenia dzialalnoSci jest k6bzy - za teh okres. Z zal4czorcj czgsci sprawczdania

finansorvego powinno wynikaC,2e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 usl 2 ustawy z dnia 29wrzeSnia1994 r. o rachunkovoSci, tj.

2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zatazem daty podpisu - przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g

rachunko*ych, i kierownikajednostki, a je2eli jednostkq kia-uje organ wieloosobowy - przez wszystkich czlonk6w tego organu. W

przypadku uimowy podpisu wymaganejest zal4czanie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego. W

przypadku lVlkonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego Zamawiaj4cy, za ,, inne'dokumenty" uzna

m.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2on4 w Urzgdzie Skarbowym. 2. dokument6wpotwierdzaj4cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakesie prowadzonej dzialalnoSci zwi1zanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg

gwarancf nq okeSlonq prza.Zamawiaj4cego(zawiaajqcych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 3. wykazu rob6t budovlanych

wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przod uplywem terminu skladania ofert, a jeleli okres prowadzmia dzialalnoSci

jest k6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto5ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te

zostaly wykonane. Do powy2szego wykazu powinny byd dolqczone dowody okreSlaj4ce, czy wymienione w wykazie roboty zostaty

wykonane nale2ycie, w szczeg6lnoSci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawabudowlanego i

prawidlowo ukoriczone, pruy czw dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzeczkt6regorobotybudowlanebylywykonywane,aje2elizuzasadnkrnej pruyczqyoobiekty.wnymcharakErzewykonawcaniejest

w stanie uzyska6 tych dokument6w - inne dokumenty. 4. wykazt os6b, skierowanych Wza. Wykonawcg do realizacji zam6wienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnior, doSwiadczenia i ra,yksztalcenia nizbgdnych dla

wykonania zarir6wioria pubticznqo, atak2e zakresu wykonyw anych przreznie czynno(ci oraz informacjq o podstawie do

dysponowania tymi osobami. 5. Wkazu narzgdzi, wyposazeniazakladu lub un1dzeh technicznych dostgpnych Wykonawcy w celu

wykonania zam6wiaria publicznego wraz z infomacj4 o podstawie do dysponowania tymi zasoLrami.

rlt.5.2) W ZAKRESIE KRYTERT6W SELEKCI:

III.6) WYKAZ oSwIADCzEN run ooruMENTow sKLADANycHppJ,LZ wyKoNAwcD w posTqpowANru NA

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

PKT 2 USTAWY PZP

Ill.7) IIINE DOKTIMENTY NIE WYMIEMONE W pkt III.3) - III.6)

L Jezeli z uzasadnicnej przyczyny v"ykonawca nie mo2e zlo2yb dokument6w doty cz1cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej

wymagahych prze. Zamawiaj4cego, mo2e przedstawi6 inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych

przez.Zamawiajqcqo warunkow udziah w postgpowaniu. 2. Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziafu w

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lubjego czQSci, polega6 nazdolnoSciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakeiu prawnego

l4cz1cych go z nim stosunk6w prawnych. 2. l. Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwy2ej, powinien przdlo2y(, w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia, kt6r€ jest zobowi4zarry zlo2yi wykonawca, jak r6wniez te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania rmrunk6w

udziahr w postgpowaniu, kt6re wykonawca wykanlez powolaniern sig na zasoby tego podmiotu. 2.2. Wykonawca, kt6ry potega na

zdolnoSciach hb sluacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiaj4conu ,2e realizujqc zam6wianie, bgdzie dysponowal i r .r ,) l
niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie (oryginai) tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbEdnych zasob6w na potrzeby realizacjizam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powy2ej przedstawia Wykonawca,

kt6rego oferta zostanie ocenionana-iwyzej.2.3. W celu oceny, czy Wykonawcapolegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innlch

podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Pzp,bgdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami w stopniu umcliwiajqcym

nale|yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek lqczqcy wykonawc azlymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostgp do ich zasob6w, Zamawiaj4cy 24dadokument6wokre6lajqcych wszczeg6lnoSci: 2.3.1. zakres dostgpnych Wykonawcyzasob6w

innego podmiotu,2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy wykonywaniu zam6wien ia,2.3.3.

zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonyrvaniu zanrowienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca
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polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztdcenia, kwalifikacji zauodowych lub doSwiadcze,nia,

zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazanezdolnoSci dotyczq.2.4.Jeleli zdolnoSci technicznelub zawodowe lub

s)tuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6r).rn mowa w pkt 2., nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawca warunk6w

udziafu w postgpowaniu lub zachdz4wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamafiaj4cy 24da, aby wykonawca w terminie

okeSlonym przezzunawiajqcego: l) zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzal sig do osobistego

wykonania odpowiedniej czgsci zam6wiania,jezeli wyka2e zdolno3ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub

ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pkt 2. 3 Wykonawca zal4czy do oferty: kosztorysy ofertowe (zgodnie zprzedmiarami rob6t

zalqczonymiw rozdziale VI SIWZ). Do kazdego kosztorysu ofertowego nale?y zalyczyt strong tytulow4.
'',,j'i)(,

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.1) oPrs

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

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

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4zany, przed uplywem terminu skladania ofert, wnierid wadium na caly okres

zwiqzaniaofertqn w wysokoSci 100 000,00 zl (slownie: sto tysigcy zlotych).

IV.l,3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczetwykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y poda6 informacje na tonat udzielania za\czek:

IV.l.4) Wymaga sig zloienh ofert wpostaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia doofert katalog6welektmnicznych:

Nie

Dopuszcza sigzlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zloienia oftrty waria4towej:

Nie

Dopuszcza siE zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo1enie oferty wariantowej dopuszcza siE tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IY.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zapruszeni do udziafu w postqpowaniu

(przetarg ogranbzoryt, negocjacje z ogloseniem, dialog konkurcncyiny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta'.

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby u,czestnik6w umowy ramoweJ:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramoweJ:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd1zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakup6w

Informaije dodatkowe:

W ramach umbwy ramowej/dynamicznego systemu zakup6wdopuszczasqzloLenie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach umovy

ramowej/dyn'eimicznego systemu zakup6w:

lV.l.8) Aulicja elektroniczna

Przewidziane jest przepmwadzenie aukcji elektmnicznej (przetarg nieogranieony, przetatg ograniczony, negocjacje z oglozeniem)

Nie

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

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych warto6ci bgd4 pruedmiotem aukcji elektmnicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto3ci, *ynikajqce zopisu przedmiotu zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4 udmtgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznq' oraz jaki b$zie termin ich

udostgpnienia:

Informacje doty cz4ce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, najakich u,ykonawcy bgdq mogli licytowad

r (minimalne wysoko6ci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji tahnicznych w zakresie pol4czen:

Wymagania dctyczqce rejestracji i idartyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kl6ny nie zlo?yli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknicia aukcji elektronicznej :

i.. , 1 :, 
IV.2) KRYTERIA OCEIIY OFERT

lV.2.l) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) I(ryteria

(ryteria

rena ofertowa brusc 60,00

ckes gwarancji 40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktrircj mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

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

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

Minimalne wymagania, k16re musz4 spdniad uazystkie oferty:

Przewidzianejest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie olert wstgpnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

' ; Nale2y podad infrrmacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe
'riii-iirr

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg

do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczoria liczby rozwi1zah:

Nale2y poda6 infrrmacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rlm musz4 odpowiadad wszystkie oferty:

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

wskazanych w specyfikacji isotnych warunk6w zam6wienia:

,,t
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacjaelektroniczna:

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

Wymagania dotyczqce rejestracji i idartyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznqj, w tym wymagania techniczne urz4dzeh

informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre5lenie minimalnych wysokoSci postqpieh:

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

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6zy nie zlo2yli nowych postqpiefi, zostan4 zakwalifikowani do nasQpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczorie do udzidu w licytacji elektroniczrej:

Data: godzina:

Termin otwarcia ficytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licltacji elektronicznqj:
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Istotne dla stmn postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie zam6wiaria publicznego, albo og6lne

warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagan i a dc/Ly cz4ce zabezp ieczen ia nale2ytego wykonan ia u mowy

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA ITMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru

wykonawcy: Tak

Nale2y wskazai zakre, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmran:

l. Wszelkie zmiany treSci umowy mog4 by6 dokony"wane wyl4cznie w formie pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem niewa2no6ci. 2.

Zamaviaj4cy przewidujemo2liwo66 dokonaniazmian postanowieh umowy w stosunkudo tredci Oferty, na podstawie kt6rej dokonano

wyboru Wykonawcy, dotycz4ce odpowiednio wartoSci umouy lub terminu zakoiczenia umowy (z uwzglgdnieniem ust.3 i 4), w poni2ej

opisanym zakresib i przypadkach: I ) wyst4pienie koniecznoSci podjgcia dzidah zmierzajEcych do ograniczenia skud<6w zdarzenia

losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mo2na bylo przewidzied z pewnoSciq, szczeg6lnie zagra2aj4cqo

bezpoSrednio 2yciu i/lub zdrowiu ludzi i/lub gro2qcych powstaniem szkody niewsp6hniemie wiqkszej ni2 spowodowana dziabniem lub

zaniechaniem naruszaj4cym dysclpling finans6wpublicznych,2) wystqpienie klgski 2ylviolowej, mog4cej spowodowa6 zniuczenie

wykonanych rob6t lub koniecznoS6 wstrzymania rob6t, 3) wyst4pianie warunk6w atmosferycznych odbiegajqcych od typowych, kt6re

uniemoZliwiajq prowadzenie rob6t z zachwaniem re2im6w technologicznych, w tym uniemo2liwiajqcych prowadzenie rob6t

budowlanych i prac konserwatorskich, bqd2 dokonyrvania odbior6w, 4) zaistnienie nieprzewidzianych sluacji, takichjak kolizje

komunikacyjne powoduj4ce zni szczuia, uszkodzenia, wymagajqce naprawy lub wstrzymanie rob6t ze wzglgdu na akcjq ratownicz4, 5)

wstrzymanie rob1tprzez Zamawiaj4cego \tb przu. uprawnime organy z ptzyczp nie wynikaj4cych z winy Wykonawcy, 6) przekroczenie

okre5lonych prze2prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawaniaprze.

organy administracji lub inne podmioty decyzji,zezwoleh, uzgodnieri itp.,7) odmowa wydaniaprzez organ administracii lub inne

podmioty wymaganych decyzji,zezwoleh,uzgodnief zprzyczynniezawinionych przez WytonawcE, 8) podjEcie decyzjiprzezwladze

Miasta Stolecznego Warszawy o braku moZliwoSci wprowadzenia niezbgdnych dlarealizacji rob6t ograniczql w ruchu drogowym w

zaplanowanym terminie, 9) w przlpadku kmiecznoSci wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie

zwi4zanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnyrni, l0) podjgcie decyzjt prze. wladze Miasta Stolecznego Warszawy

o wykonaniu rohonil lub przebudowy infrasu-uktury technicznej miasta przed realizacjqrcb6t objgtych umowA, skutkuj4c$ koniecznoSci4

wstrzymania rob6! I l) brak mcliwoSci,bqdlzgody wladz Miasta Stolecznego Warszawy na prowadzenie rob6t w terminach umor.mych z

uwagi na konieczno$d skoordynowania ich z inn4 inwestycjq miejskq lub brak mo2liwo5ci wprowadzenia ograniczeli w ruchu drogowym w

terminach okre$lonych wharmonogramie rob6t, 12) ograniczenie Srodk6w bud2dowych przeznaczaychnarealizacjg Przedmiotu umowy,

'I 3) zaistnienia koniecznoSci wykonania prac Lrb rob6t dodatkowych, zamiennych bqdZ zaniechanych, gdy ich wykonanie jest niezbqdne do

prawidlowego wykonania caloSci zam6wienia podstawowego, a takZe w przypadku obiektywnej koniecznoSci zmniejszenia, bqd2

zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego, l4) zaiSnienie sily'wy7szej lub innej okolicznorici

prawnej, ekonomicznej lub techniczn{, skutkuj4cej niemo2liwoSci4 wykonania lub nate2ytego wykonania umoryy zgodilie z SIWZ. 3. W

przypadkuwyst4pieniakt6rejkolwiekzokoliczno(ci wymienionychwust.2 pkt I - ll ipkt l3 i l4,termin zakohczeniaumowy mogqulec

odpowiedniernu przedlu2eniu, o czas niezb$ny do zakohczoria wykonywania jej przedmiotu w spos6b nale2yty, nie dtu2ej jednak ni2 o

okres trwania tych okolicznoSci. 4. W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczno6ci, o kt6rej mowa w ust. 2 pkt l2 - 14,

ZamawiajEcy przewiduje zmiang wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniatych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Rozliczenie

Przedmiotu umowy nastqpi wtedy na podstawie sporzqdzcn e1o przez Wykonawca kosztorysu powykona*czego z zastosowaniem cen

jednostkowych okreSlonych w kosztorysie ofertowym Oferty. Roboty, dla kt6rych nie okredlono cenjednostkowych w kosztorysie

ofertowym bEd4 rozliczane odpowiednio zgodnie z par. 3 ust. I 0 umowy. Zastrze\erie - je2eli konieczno56 realizacji robot dodatkowych

wynika z bl9d6w lub zaniedbah Wykonawcy, roboty te zostan4 wykonarreprzez Wykonawcg bez dodatkowego wynagrodzenia. 5.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sponqdzenie podpisarego przez Strony Protokolu zmiany umowy okeSlaj4cego

pnyczyny zmiany oruzpotwierdzajqcego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym
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paragrafie. Protok6l zmiany umowy bgdziezalqcznikiem do aneksu, o kt6rym mowa w ust. l. 6.Zmiany umowy mogq by6 dokonywane

r6wnie2 w przlpadkuzaistrienia okolicznodci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 ustawyPzp. 7. Strony przewiduj4mo2liwo36 zmiany

umowy w zakreie wymagari Ustawy o elektromobilno6ci i paliwach aftematyv,,nych z dnia ll stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 317),

o kt6rych mowa w $ 6 ust 22 umowy, je2eli: a) zostanq wprowadzone zmiany przedmiotowej Ustawy, majqce wplyw ha wymagania

oke(lone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostanq wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej Ustawy, majqce wptyw na

wymagania okre6lone w SIWZ oraz niniejszej umowie.

II . IV'6)INFORMACJEADMIIVSTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacjio charalderze porilnym (je2ztidotyczy): ''i i I

Srodki sluZqce ochronie informacji o charalderze poufnym

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

Data: 2019-05-27, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczmy, przetarg

ograniczmy, negocj acje z ogloszeniem) ;

Nie

Wskazai porody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczanie do udzialu w postEpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zttlqztnia oftrt4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skhdania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyzntnia 5mdk6w pochodz4cych z

bud2etu Unii Europrjskiej oraz niepodlegajqcph zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pa6stwa czlonkowskie

Europejsliiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFIA), kt6rr mialy by( przeznaczone na sfinansowanie calofti 
f 
ub czg5ci

zam6wienia: Nie

IV.6,5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Sttdki slu24ce sfinansowaniu zam6wiefi na

badania naukowe lub prace mzwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal przeznaczli na sfinansowanie calo5ci lub czqSci zamdwienia,

nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) lnformacje dodatkowe:

l.Oferta wraz zzal4cznkamimusi by6 podpisana prze Wykonawcg. Zamawiaj4cy wymaga, aby olertg podpisano zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym re.jestrze lub ewidencji dziahlnoSci gospodarcz{. Je2eli osoba,/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na

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

zlo?one wraz z ofertq w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnichva nale2y zalqczyt dokumenty potwierdzajqce,2e

osoba udzielajqca pehromocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania Vrlkonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (9o mo2na

wykazat w szczeg6lnoSciprzezzalqczer.ie odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego). 2.Zaszdy skladania oferty przez podmioty

wystgpujqce wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwiadczcria wskazane w pkt III. 3) (oSwiadczanie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniuorazoSwiadczsrieWykonawcy,2eniepodlegawykluczeniunapodstawieart.24ust. lpkt12-23iust.5pktl,2i4

ustawy Pzp) powinny byi zlohone przezkaiLdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. OSwiadczenia te maj4 potwierdza6

spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu uaz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu cr.azbrak podstaw wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofeltg wsp6lnq zobowi4zani sq

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

do zawarcia umoWy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera6 w

szczeg6[noSci: wskazanb 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 vrazystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, przez osoby

uprawnione do skladania ct'wiadczsr woli, wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Vrlkonawc6w. Ustanowienie
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przedmiotowego pelnomocnika moZe zostaC zawatla w umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onej wrazz oferlq. Dokument (lub dokumenty)

zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zloZony wtaz z ofertq w formie oryginafu lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do

dokumentu (lub ilokument6w) zawieraj4cego ustanowienie pelnomocnika nalezy zal4czye dokumenty potwierdzajqcg 2e osoba udzielaj4ca

pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania Vilkonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykaza6 w

szczeg6lnoSci przuzal4czenie odpisu zKrajowego Rejestru S4dowego). 2.3. Wszelka korespondencja orazrozliczeniadokonywane b9d4

wylqczniezpelnomocnikiem. 2.4. Wypelniajqc formularz oferty, jak r6rvnie2 inne dokumariy, powofuj4c sig na Wykonawca, w miejscu

np. n.vwa i adres Wykonawcy, nale2y wpisai dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wieni4 a nie

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powofuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku ignienia

wobec nich podstaw uykluczenia oraz spelniani4 w zakresie, wjakim powoluje sig na ich zdscby, warunk6w udzialu w postgpowaniu,

zamieszcza infi'rmacje o tych podmiotach w oSwiadczsriach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oSwiadczanie Wykonawcy o spelnianiu

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

ust.5pktl,2i4ustawyPzp).4.Wykonawcawterminie3dni odzamieszczerianastronieintemetowejinformacji,okt6rejmowawan.

86 ust 5 ristawy Pzp prz&azujeZamawiaj4cernu oSwiadczenie (w oryginale) o przynale2noSci lub braku przynaleZnoSci do tej samej grupy

kapitalowejokt6rejmowawart.24usl lpkt23ustawyPzp.WrazzezloLeniernoSwiadczstiaoprzynaleino5ci dotejsamejgrupy

kapitalowej, wykonawca powinien przedstawid, pod rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2e

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

oSwiadczenie, o kt6rlrn mowa w zdaniu pierwszym powinno by6 zlolone przez kaZdego Wykonawcq wsp6lnie ubiegajqcego siE o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, ktlrzy zlozyli odrgbne oferty. Wykonawca jest uprawnimy zlo2yd wraz zofertq odwiadczenie

(w oryginale) o braku przynale2noSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia l6lutego 200't r. o ochronie konkurencji i

konsument6w, je2eli Wykonawca nie jest czlonkiem Zadnej grupy kapitalowej. Wykonawcajestzobowi1zany zlo2y6 oSwiaduenie o braku

przynale2no6ci do grupy kapitalowej zgodnie z prawd4,po ustaleniu zrralezytq starannc(ci4, 2e nie zachcdz4 w jego przypadku powiqzania

tworzAce grupg'kapitdow4, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 200'7 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze SwiadornoSci4, 2e

skladanie nieprawdziwych oSwiadczen stuzqcych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci kamej. W takim

przypadku, Wykonawca mo2e nie skladai qiwiadczenia o braku przyrale2noSci do tej samej'grupy kapitalowej, na podstawie i w

okolicmo3ciach, o kt6rych mow a w art 24 ust. I I ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od dria zambszczenia na sfonie intemetowej

Zamawtaj4cego informacji z otwarcia ofert.Zamaviaj4cy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzyvval Wykonawcy do uzupelnienia

o5wiadczeniaobrakuprzynale2noScidotejsamejgrupykapitdowej.5.Zamawiaj1cywykluczyWykonawcezpostgpowania,oilezajd4

wobec tego Wylionawcy okolicznoSci wskazane w art.24 sL I pkt 12 -23 oraz ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest

obowiqzany do zlo1eniaoSwiadczen lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt UI.4) i III.5) (aktuahre na

dzieh zlo1eniaoiwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udziafu w postqpowaniu oraz braku

podstaw do wykluczaria), jezeli: I ) Wykonawca wskilze dostgpnos6 oSwiadczen lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i IIl.5) w

formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi og6lnodostEpnych i bezplatnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w

publicmych w rozumieniu ustawy z dnia I 7 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno6ci podmiot6w realizujEcych zadania publiczne (tj.

Dz.IJ.22017 r., poz. 570, z p62n. zm.). W takim przypadku Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawcg oSwi adczaia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnosci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktuatremu Rejestru

Przedsigbiorc6wpobieranej napodstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20sierpnia1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (ri.Dz.U.z

2018 r., poz. 986) oazwydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust' I ustawy z dnia 6

marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i lnformacji o Dzialalnodci Gospodarczef i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz.U' poz 647)'

2) Wykonawca rvskaZe oSwiadczaia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5), kt6re majdujq sig w posiadaniu Zanrawiaj4cego,

w szczeg6lno6ci oSwiadczqria lub dokumenty przechowywane przezZamawiajqcqo zgodniez art. 97 ust. I ustawy Pzp. W takim

przypadktZamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6wudziafu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,korzystaz

posiadanych o5wiadczen lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7 . lezeli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza

terytorium l{zeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.a) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jezeti odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) ' sklada dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawcama siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiedniq 2e nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny byC wystawione nie wczedniej niZ

6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.7 .2. Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma sidzibq lub miejsce zamieszkania lub
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miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastqpuje si9 je

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

lub o6wiadczenie osoby, kt6rej dokumant mial dotyczy(,zlolone przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo

organem sammzqdu zawodowego lub gospodarczego wla5ciwym ze wzglgdu na siedzibE lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

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

ust. I ustawy Pzp. Zanawiaj4cy moze uniewaZni6 postEpowanie r6wnisZ w przypadku okreSlonym w art. 93 ust. I a ustawy Pzp..
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