
Ogloszenie nr 554974-N-2019 z dnia20l9-06-03 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

remontu wiaduktu drogowego w ci4gu ul. Ostrobramskiej nad Alej4 Stan6w Zjednoczonych w

Warszawie

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zzm6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno5dr lub dzialalno56 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq reatizowaly

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

marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy ni? 30Yo, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie



Jeftelitak, nalezy wymienif zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie otazpodat'

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiai4cymi z innych parf,stw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiaj4cymi z innych parfstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzqdDr6g Miejskich, krajowy numer

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

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 mozna uzyska6 dostgp do narzgdziiurz}dzehlub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMA^WIAJACEGO : Administracj a samorz4dowa

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (iei,eti dotvczv):

podzialobowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w pr4rpadku wsp6lnego przeprowadzaniapostqpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, cr! zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony)pelny i bezpoSredni 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

zam6wienia



Tak

http ://www.zdm.waw.pl

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

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Zarzqd Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

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

inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewazno6ci

Adres:

lZarzqd Dr6g Miej skich, ul. Chmielna I 20, 00-80 1 Warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystanirznarzgdziinrzqilzerfi lub format6w plik6q kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pelny, bezpo6redniibezplatny dostgp do tych narzgdzimoLna uzyska6 pod adresem:

(uRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA



II.l) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiajqcego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

remontu wiaduktu drogowego w ciqgu ul. ostrobramskiej nad Alej4 Stan6w Zjednoczonych w Warszawie

Numer referencyj ny : ZDM?VMIDZP I 52 IPN I 46 I 19

przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Ushugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moZe zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wietkoi6, zalcres, rodzai i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcrellenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okresleniezapotrzebowania na innowacyjny produkto uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu wiaduktu drogowego w ci4gu ul.

Ostrobramskiej nad Alej4 Stan6w Zjednoczonych w Warszawie. WartoS6 szacunkowa zam6wienia

przekraczar6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani2 r6wnowartoS6 kwoty 221000 EURO.

Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okreSlony zostalw Opisie przedmiotu zam6wienia (Rozdzial V

srwz).

II.5) Gl6wny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody

F".*rl
fr-*fi]

CPV:



II.6) Calkowita wartoS6 zam6wienia (ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

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

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

zakup6w)

Il.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wierfi,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.
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. 1 pkt 6 lub w art.I34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

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

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpo czgcia:. lub zakofrczenia: 2019-12-15

Ckres w miesi4cach Okres w dniach Datarozpoczgcia Data zakoftczenia

z0t9-12-t5

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINA|ISOWYM I TECHNICZNYM

m.1) WARTJNKT UDZTAI'A W POST4POWANTU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno6ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

Okre3lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre6lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy,kt6rzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce: sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 1.



Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3lata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i

strat" pozy cja ,,przych6d netto ze sprzedaLy produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6dnetto ze

sprzeda1y i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie mniejszej ni2260 000,00 zl (slownie: dwie5cie

sze66dziesi4t tysigcy zl.otych00/100). 2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno(icimrrqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na

sumg gwarancyjn4 co najmniej 130 000,00 zl (slownie sto trzydzieSci tysigcy zlotych 00/100).

Informacje dodatkowe

III.1 3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

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

nastgpuj4ce warunki tdzia\uw postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj': 1.

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

prowadzen ia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri okresowych

lub ci4gtych r6wnie2 wykonuje): minimum 1 zam6wienie polegaj4ce na opracowaniu dokumentacji

projektowej zporvtoleniem na budowg albo przebudowg albo remont obiektu mostowego w miescie o

liczbremieszkaric6w powy2ej 500 tys. 2. Wykonawcamado dyspozycji osobq legitymuj4c4 sig

kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do

stanowiska, jakie zostanie jej powierzone, w szczegSlno6ci okreSlonymi przepisami ustawy z dniaT

ypca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. IJ . z 20t8 r., poz. 1202, z p62n. zm.), zgodnie z poniiszym

wykazem: Lp. - Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawniefr (w

latach) - DoSwiad czenie zawodowe * podstawa dysponowania. 1. Projektant posiadajqcy uprawnienia

do projektowania bez ogranic zeh w specjalnoSci in4mieryjnej mostowej - I osob a - 5 lat -
opracowanie: 1) projektu budowlanego wielobranzowego zpozwoleniem na budowq przebudowy,

budowy lub remontu obiektu mostowego o dlugoSci calkowitej minimum 70 mzlokalizowanego na

terenie miejskim o liczbie mieszkaric6w powyzej 500 tys. - projekt zawierq1cy co najmniej btanig

mostowq, elektrycznq oruz przebtdowg uzbrojenia terenu (co najmniej I sie6) - podstawa

dysponowania. UWAGA! Osoba wskazana do realizacji niniejszego zam6wienia na stanowisko

wymienione powyzej, musi by6 t4 sam4 osob4, kt6rej okres posiadanych uprawnieri oraz

do$wiadczenie wskazano w pkt 5 formularza oferty, odno6nie kryterium oceny ofert opisanego w pkt

16.2.2. i 16.2.3. SIWZ. Osoba wskazanapowyzej powinna posiadad odpowiednie uprawnienia

budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (ti.Dz.U. z

2018 r., poz. 1202, z p6in. zm.) oraz rozporz1dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia29

kwietnia 2019 r w sprawie przygotowaniazawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. 22019 poz.83l) lub odpowiadajqce im inne wahne uprawnienia



budowlane wydane na mocy wcze6niej obowi4zujqcychprzepis6w oraz posiada6 aktualne

za|wiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wla6ciwej izby samorz4du zawodowego (zgodnie zustaw4z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodolvych architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz

urbanist6w (ti. Dz. U . 2 2016 r. poz. 1725 , 2 p62n. zm.)). Stanowiska okreslone powyzej mog4 zostat

r6wniez powierzone obywatelom paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej oraz innych kraj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art.l2a ustawy

Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia22 grudnia2}l5 r. o zasadachuznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (DzJJ.22018 r.,

po2.2272).

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

udzialuw postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci prry realizacji zam6wienia

wrazz informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Tak

Informacje dodatkowe:

rrr.2) P oD s TAWY WYKL UC ZENrA

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

Ill.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje rvykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ast.S ustawy Pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreSlonaw art.24ust.5 pkt I ustawy Pzp)

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

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

III.3) WYKAZ OsWran CZEN SKT,ADANYC H PRX,EZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA

WARUNKI UDZTAN,U W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rII.4) WYKAZ OSWTADCZEI(I LUB DOKUMENTOW, SKtr ADANYCH PF.ZF,Z

wyKoNAwcq w posT4PowANIU NA wEzwANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU



POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART' 25 UST' 1 PKT 3

USTAWY PZPZ

Zamawiajqcy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanaiwyaej oceniona, do zNoaeniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych na dziefizfoLen\a oSwiadczeri lub

dokument6w, potwierdzajEcych brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 tst.5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wlasciwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacj i o dzialalnosci gospod arczej,je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

m.t WyKAZ OSWT4pCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PR16,ZWYKONAWC4

wPOSTEPOWANIUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOwCELUPOTWIERDZENIA

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

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST$POWANIU:

Zamawiq4cy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwyaej oceniona, do zloLeniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlo2enia o6wiadczefr lub

dokument6w, potwierd zajqcychspelnianie warunk6w udzialuw postgpowaniu tj': 1' czgsci

sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie sprawozdania

wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania'

a jezelipodlega ono badaniu przezbieglego rewidenta zgodnie zprzepisami o rachunkowosci, r6wnie2

z opini4 o czgsci badanego sprawozdania, a w prrypadl<rrwykonawc6w niezobowi4zanych do

sporzqdzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreslaj4cych obroty oraz aktywa i

zobowiqzania - zaostatnie trzy lata obrotowe, a jeLeli okres prow adzenia dzia\alnofici jest kr6tszy - za

ten okres. Z zalqczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno wynika6, 2e sprawozdanie spelnia

wymogi art. s1ust. 2 ustawy z dnia29 wrzet;nia 1994 r. o rachunkowo6ci, tj. 2e sprawozdanie

finansowe zostalo podpisane - z podanie m zarazemdaty podpistJ - przez osobg, kt6rej powierzono

prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a je2eli jednostk4 kieruje organ

wieloosobory -przezwszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane

jestzalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego. W przypadku

Wykonawc6w niezobowiqzanychdo sporz4dzania sprawozdaniafinansowego Zamawiajqcy,za,' inne

dokumenty" \znam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2onqwlJrzqdzie Skarbowym. 2. dokument6w

potwierdzaj4cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie

prowadzon ej dzialalno|ci zwi4zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na sumq gwarancyjn4

okre6lon4 przezZamawiajqcego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty tbezpieczenia). 3. wykazu uslug

wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4gtych r6wnie2 wykonywanych, w okresie

ostatnich trzechlatprzeduplywem terminu skladania ofert, a jeLeli okres prowadzenia dzialalnoSci



jest kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w,

narzecz kt6rych usfugi zostaly wykonane. Do powyzszego wykazu powinny by6 d,ol4czone dowody

okreSlaj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezycie , przy

czym dowodami, o kt6rych mowa s4 referencj eb4d2, inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na

tzeczkt6rego dostawy lub uslugi byty wykonywane, aw przypadku Swiadczefi ciqgtychlub

okresowych s4 wykonywane, a jeLelizuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy; w przypadku

Swiadczefr okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencjebqdL inne dokumenty

potwierdzaj4ce ich nale?yte wykonywanie powinny by6 wydane nie wczesniej ni2 3 miesi4ce przed.

uptywem terminu skladania ofert. 4. wykazu os6b, skierowanych przezWykonawcg do realizacji

zam6wienia publicznego,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief,

do6wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publiczne go, a takae zakresu

wykonywanychprzez nie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami.

rrr.s.2) w ZAKRESTE KRYTERIOW SELEKCJI:

IIr. 6) WYKAZ o Swr.An czEN LUB D OKUMENTOW sKr,ADANycH PRZEZ wyKoNAwC E

w Posr4PowANru NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA

oKoLtczNoscl, o KT6RycH MowA w ART.25 UST. 1 pKT 2 USTAWY pzp

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

l. Je2elizuzasadnionej prrycryny wykonawca nie moie zlo2y6 dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiajqcego, mo2e przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

udzialu w postgpowaniu.2. Wykonawcamohe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w

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

czg6ci, polegai na zdolnoSciach technicznych lub zawodolvych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, nieza\ehnie od charakteru prawnegolqczqcych go z nim stosunk6w

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

oceniona najwy2ej, powinien przedlo?yl w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi1zany zlo2yt wykonawca, jak r6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzenia spetniania warunk6w udziatuw postgpowaniu, kt6re

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

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqcemu, 2e realinrjqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci

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

zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowi4zanie, o kt6rym mowa powyzej przedstawia



wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej. 23.W celu oceny, czy wykonawca polegaj4c

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

bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umo2liwiaj4cym nalefie wykonanie

zam6wienia publiczre go orazoceny, czy stosunek\qczqcy wykonawca ztymipodmiotami gwarantuje

rzecrywistydostgp do ich zasob6w, Zamawiqqcy 24dadokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci:

z.3.l.zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3'2' spos6b wykorzystania

zasob6w innego podmiotu, przezWykonawc 9,PrT! wykonywaniu zam6wienia,2'3'3' zakres i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolno5ciach kt6rego

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

kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zreahztje roboty budowlane lub ushugi, kt6rych

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

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt Z.,nie potwierdzaj4 spelnieniaprzez wykonawca

warunk6w udzia\uw postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawial4cy iqda,aby wykonawca w terminie okreslonym przezzamawiaj}cego: 1) zast4plNten

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

odpowiedniej czgsci zam6wieni a, je2eliwyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacj9

finansow4 lub ekonomicznq,o kt6rych mowa w pkt 2.3 Do oferty nalezy zalqczyt wlpelniony

formularz cenowY.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPIS

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

IV.1.2) Zamtwiai1cy tryda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargt jest zobowi4zany,przeduptywem terminu skladania ofert,

wnieS6 wadium na caly okres nuiqzania ofertq, w wysoko6ci 15 000,00 zl (slownie: pigtna6cie tysigcy

zl00ll00).

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

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

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



katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczeniado ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Zloilenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzlo2eniem oferty zasadniczej:

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

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a Iiczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta;

Czy ptzewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana maksym alna lic zb a ucze stnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej,na kt6rej bgd1zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:



Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w doptszczasig zlo2enie ofert w formie

katalo g6w elektronicznYch:

Przewiduje sig pobrani e ze zNo2onych katalog6w elektroni cznych informacji potrzebnych do

sporzqdzetia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

W.l.S) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony' przetarg

ograniczony, negocjacie z ogloszeniem) Nre

Nalezy poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bqdzie prowadzona:

Nalezy wskaza6 elementy, kt6rych warto6ci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy poda6,1:t6re informacje zostan4 udostqpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej otaz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czyce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziaty spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na jakich

wykonawcy bqda mogli licytowa6 (minimalne wysokosci post4pieri):

Informacje dotyczqcewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego,tozwiqzaf i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczeft"

Wymagani a dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania:.

Czy wykonawcy, kt6rzy nie z\ozylinowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT



lV.2.l) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

;ena ofertowa brutto 60,00

wykonane przez proj ektanta proj ekty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24zaust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

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

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spetrnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jestzastrze2enie prawa do udzieleniazam6wienianapodstawie ofert wstgpnychbez

przepr ow adzeni a nego cj acj i

Przewidzianyjest 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 wymagafr zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

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

rorwiEzania stanowi4ce podstawg do sktradania ofert, jeileli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

PodziaN dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzah:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym musze odpowiada6

wszystkie ofertY:

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

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetow ej, nakt6rej bqdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetow ej,nakt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagani a dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymaganiatechniczneurz1dzehinformatycznych:

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

post4piefr:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zNozylinowych post4pief, zostan1zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Termin sktradania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw licytacji elektronicznej:

Data'. godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zarch'nigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan1wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

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

Wyma g ani a doty czqc e zab ezpieczenia naleLyte go wykonani a umo wy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfi zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty' na



podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskazat zak'res, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

I' Zgodnie ztref;ciqart. 144 ustawy - Prawo zam6wiefipublicznychZamawiajqcy przewiduje zrniany

postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy

dotyczqce warto6ci umowy, terminu realizacjiumowy, sposobu rozliczehumowy, terminu rozliczeit

umowy, zwigkszenieliczby spotkari zapelnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia

nastgpuj4cych okolicznoSci: 1) w razie koniecznoSci podjgcia dzialahzmierzajqcych do ograniczenia

skutk6w zdarzenia losowego wywolanego przez c4mniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo

przewidzie6 z pewnoSciq, szczeg6lnie zagrailaj1ce bezpo6rednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub gro24cego

powstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej ni2 spowodowana dzialaniemlub zaniechaniem

naruszaj4cym dyscypling Srodk6w publicznych; 2) w nastgpstwie wyhaczajqcych poza terminy okre6lone

w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych termin6w formalno-prawnych urzgdowych maj4cych

wptyw na termin realizacji zam6wienia o ile ichprzyczyn4 nie s4 zaniedbania lub zaniechania

Wykonawcy; 3) ograniczenia Srodk6w budZetowychprzeznaczonych narealizacjg zam6wienia;4)

koniecznoSci wykonania opracowari projektowych zamienrrych; 5) koniecznoSci wykonania opracowari

projektowych instalacji obcych czego nie mo2na bylo przewidziel w momencie ogloszenia niniejszego

postgpowania;6) decyzji i wytycznych organ6w adminishacji publicznej lub samorz4dowej, w

szczeg6lnoSci Biura Polityki MobilnoSci i Transportu Urzgdu m.st. Warszawy, kt6re maj4 wplyw na

spos6b wykonania lub zakres Przedmiotu zam6wienia, - odpowiednio do tego jaki wptyw rrate zmiany

bgdE mialy wyiej wymienione przypadki. 2. Warunkiem wprowadzeniazmianzawartej umowy jest

sporzqdzenie podpisanego przez Strony Protokofu zmiany umowy okreSlajqcego przyczyrLy zmiany oruz

potwierdzaj4cego wyst4pienie, co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszymparagrafre.

Protok6l zmiany umowy bgdzie zalqcznlkiem do aneksu do niniejszej umowy. 3. Zmiany umowy mog4

by6 dokonane r6wniez w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I pkt2-6 ustawy

Pzp.4. Strony przewiduj4 mozliwo66 zmiany umowy w zakresie wymagafr Ustawy o elektromobilno5ci i

paliwach alternatywnychz dnia 1l stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018,poz.3l7), o kt6rych mowa w $ 1

ust. 11 umowy, jeheIi: a) zostanEwprowadzone zmiany przedmiotowej Ustawy, maj4ce wplyw na

wymagania okre5lone w OPZ oraz niniejszej umowie; b) zostan4 wprowadzone przepisy wykonawcze do

przedmiotowej Ustawy, maj4ce wptyw na wymagania okre6lonew OPZ oraz niniejszej umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ie2eli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym



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

Data:2019-06-17 , godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieo granicz ony, przetat g o graniczony, ne gocj acj e z o glo szeniem) :

Nie

Wskaza6 powodY:

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

postgpowaniu

IV.6.3) Termin rwiqzaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecanego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa'nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezparflstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Ilandlu (EFTA), kt6re mialy by6,przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czqsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki slu'4ce

sfinansowaniu zam6wief na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przeznyczy6 na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

l.Oferta wraz z zal1cznikarrti musi byi podpis anaprzezwykonawc a. zamawiaj4cy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoSci gospodarc zej. Jeheli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziaNana podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6

zNo1onewrazzofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nalezy

zaNqczy1dokumenty potwierdzaj 4ce,2e osoba tdzielajqcapelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielaniapelnomocnictwa (co mo2nawykazat w szczeg6lnoSci

przez zal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.Zasady sktradania oferty przez podmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwiadczenia wskazane w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowanil orazo6wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega

wykluczeniunapodstawieart.24ust.l pkt 12 -23iust.5pkt I,2i4 ustawyPzp)powinnyby6 z\o2one

przezkazdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczeniate majqpotwierdza6

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

kaady z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowariu 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

pelnomocnika musi zawieral 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) zawierajqcy ustanowienie

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegaj4cych sig wsp6lnie o

udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania o6wiadczeri woli, wymienione we

wla6ciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze

zostat zawarte w umowie o wsp6ldziataniu zlo2onejwrazz ofertq. Dokument (lub dokumenty)

zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zlohony wrazz ofert4 w formie oryginalu lub

notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu Qub dokument6w) zawierajecego ustanowienie

pelnomocnlkanale|y zalyczy| dokumenty potwierdzajqce,2e osoba udzielajqcapelnomocnictwa byla

upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazal

w szczeg6lnoici przez zal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.3. Wszelka korespondencja

oraz rozliczenia dokonywane bgd4 wyt4cznie z pelnomocnikiem. 2.4. Wypelniajqc formularz oferty, jak

r6wniez inne dokumenty, powofuj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy,naleLy

wpisa6 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 udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych

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

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

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp). 4.Wykonawca w terminie 3 dni od

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

Zamawiajqcemu oSwiadczenie (w oryginale) o przynaleznoSci lub braku prrynale?noSci do tej samej

grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt23 ustawy Pzp.Wraz ze zlo2eniem o5wiadczenia o

przynalelno6ci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawid, pod rygorem

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

prowadz4do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane o6wiadczenie,

o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byl zlo2oneprzezkahdego Wykonawcg wsp6lnie

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

Wykonawca jest uprawniony ztoiryt,wrazz ofert4 oSwiadczenie (w oryginale) o braku prrynaleLnoSci do

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



je1eliWykonawca nie jest czlonkiem 2adnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowi4zany zlozyC

o6wiadczenie o braku przynalehnoSci do grupy kapitalowej zgodnie zptawdq,po ustalenitznalefitq

starannoSci q, 2e nie zachodzqw jego przypadku powi4zania twotzqce grupq kapitalow4, w rozumieniu

ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze SwiadomoSciq,2e

sktadanie nieprawdziwych oSwiadczefr slu24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

odpowiedzialnoSci karnej. w takim przypadku, Wykonawcamoile nie sklada6 oSwiadczenia o braku

prrynale1noSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art'

24 ust. 1l ustawy pzp,tj.w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniana stronie internetowej Zamawtajqcego

informacji z otwarcia ofert. Zamawiajycy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wtywa\Wykonawcy do

uzupelnienia oSwiadczenia o braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej . 5. Zamawiajqcy

wykluczy Wykonawca z postgpowania, o rle zajdqwobec tego Wykonawcy okoliczno6ci wskazane w art'

24 ust.l pkt 12 - 23 orazust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest obowiqzany do zloLenia

oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5)

(aktualne na dziet'r zlo1eniaoSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania

warunk6w udziatu w postgpowaniu orazbraku podstaw do wykluczenia), jeheli: 1) Wykonawca wskaze

dostgpnoS6 oswiadczeri lub dokument6w, o ktorych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod

okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnychbazdanych, w szczeg6lnoSci

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

podmiot6w realinl1cychzadaniapubliczne (tj.Dz.lJ.22017 r.,poz. 570, zp62n. zm.). W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danych wskazane przez Wykonawca

oSwiadczenia lub dokumenty.Dotyczy to w szczeg6lno6ci informacji odpowiadajQcej odpisowi

aktualnemu Rejestru przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia

1997 r.o Krajowym Rejestrze S4dowym (t.1.Dz.IJ.22018 r.,pot.986) orazwydruk6w z Centralnej

Ewidencji i Informacj i oDzialalno6ci Gospo darczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 matca 2018 r.

o Centralnej Ewidencji i Informacj i oDziatalnoSci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz1J.poz.647),2) Wykonawca wskaze oSwiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w pkt III.4) i

ru.5), kt6re znajdujq sig w posiadaniu Zamawiaj4cego, w szczeg6lno6ci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowyw ate przez Zamawiaj1cego zgodnie z art.97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniuotazbraku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile s? one aktualne. 7. Je2eli

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) (odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o dzialalnosci gospodarczej, jeheIi odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub

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



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

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

miesigcy przeduptywem terminu skladania ofert.7.2. Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotycry, nie wydaje sig

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

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

oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument miat dotycryl, zlo2one przed notariuszem lub przed organem

s4dowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze

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

pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiajqcy uniewaani postgpowanie w przypadkach okreSlonych w art. 93 ust. 1

ustawy Pzp. Zamawiajqcy mo2e uniewazni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okreSlonym w art. 93

ust. la ustawy Pzp
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