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Ogloszenie nr 577695-N-20 I 9 z dnia 2019-07 -24 r

Miasto Stoleczre Warszawa -ZarzqdDr6g Miejskich: Roboty budowlane w zakresie odwodnienia dr6g na tercnie m.st. Warszawy z

podzialem na trry czg5ci

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU- Roboty budowlane

Zamieszcztnie oglovenia: Zamieszczanb obowiAzkowe 
, . , (l

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa prcjektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiega6 sig wylqcznie zaldady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno36, lub dzialalno3d ich

wyodrgbnionych organizacyjnie jednostelg kt6re bgd4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg osdb

bgd4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

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

ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 307q os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w 7o)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj 4cy

Nie iri

Postgpowanie przepmwadza podmiot, kt6rcmu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6rtmu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prcwadzenie postgpowania:

Postgpowanie jest przepmwadzane wsp6lnie przez zanawiaj4cych

Nie

Je2eli tak, nalezy wl,mienid zamawiajqcph, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podai adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacy'ne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przepmwadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych partstw czlonkowskich Unii Europejskiej .

Nie

W przypadku przepmwadzania postgpouania wspdlnie z zamawiajqcymi z innych pahstw czlonkowskich Unii Europejshej -
maj4ce zastoswanie krajowe prawo zam6wiert publicznych:

Informacje dodatkowe:

L l) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa- ZarzqdDr6gMiejskiclL kajowy numer identyfikacyjny 0000000000000Q ul. ul.

Chmielna 120 , 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@7dm.waw.pl, faks228 909211.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6q,rn moina uzyska6 dmtgp do narzg dzi i un4dzeh lub format6w plik6w, kt6re nie sq ogolnie dostgpne

l. 2) RIODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Adminisfacj a samorzqdowa

r.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENI A(je^eli dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przlpadku rasp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w prz)?adku wsp6lnego
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przeprowad2ania postgpowania zzamawiaj4cyni z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (1a6ry zzamawiajqcph jest

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

zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielaneprzezkaldqo zzamaw,aj4cych indywidualnie , czy zarn|tienie zostanie udzielone w

imieniu i na'i'zecz pozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNTTGCJA:

Nieograniczony pelny i bezpoSrcdni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod adrrsem (URL)

Tak

htp://www.zdm.waw.pl

Adres stmny internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specfkacja istotnych warunk6w zam6wienia

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokumentdw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyskad pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeshnie ofert lub rvniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgponaniu w inny spos6b:

Nie '-;

Inny spos6b:

'j

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

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi by6 sporzqdzura w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewainorici "it

Adres:

Zarz4d Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 1 20, 00-80 1 Warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korryst aniaz narzgdzi i urz4dze6lub format6w plik6w, kt6rc nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczqny, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzSzi mohnauzyska6 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

; :. ,:

': | : : II.1)Nazwanadanazam6wieniu przezzamawiaj4cego:Robotybudowlanewzakresieodwodnieniadr6gnatoeniem.st.Warszawyz ). ,,i: ii
podzialem na trzy czg!;ci

Numer rrferencyjny: ZDMIUMIDZP / 63 lPN / 5 5 I 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przepmwadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zanfwienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgscbwych

', 1r: i'
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Zam6wienie podzielone jest na cz$ci:

Tak

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

wszystkich czgici

Zamawiajqcy zestrzega sobie praro do udzielenia lqcznie nastqlujqcych czqSci lub grup czg5ci:

Maksymalna liczba czgsci zamiwienia, na kt6rt moie zostrd udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

l.'

II.4) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkoit, zakrcs, rodzaj i ibit dostaw uslug lub rob6t budov;lanych lub okreilenie

zapotnebowaniai wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - olce3lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt'

uslugg lub robo{y budowlane: Roboty budowlane w zakresie odwodnienia dr6g na terenie m.st. Warszawy z podzialem na trzy czg$ci.

CzgSi I: Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Olbrachta na odcinku od ul. Znanej do ul. W. Pola w Dzielnicy Wola m.st. Warszavvy CzeS(

lI: Budowa kanalizagji deszczowej na slczy2owaniu ul. Piast6w Sl4skich i Pqiolka w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy CzeSd III:

Budowa odwodnienia na skrzy2owaniu ul. Zyrardowskiej i Wafuszewskiej w Dzielnicy Bialolgka m.st. Warszawy Szczeg6lowo przedmiot

zam6wienia okedlony zostal w dokumentacji technicznqj (Rozdzial V SNZ) i przedmiarach rob6t (Rozdzial VI SIWZ). Warto56

szacunkovra zam6wienia przdcracza r6wnowarto5d kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza ni2 r6rurowarto66 kwoty 5 548 000 EURO

II.5) Gldwny kod CPV: 45232130-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Cafkowita wartoS6 zamiwienia (ez;eti zamawiajqcy podaje infrmacje owartoici zam6wienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uniw ramowych lub dynamienego systemu zakup6w - szacunkowacalkowita maksymalna wtrtoit w calym okrcsie

obow iq4n'anb umowy ramowej lub dynamicmego systemu zakup6w)

ll,7)Czy przewiduje sig udziehnie zam6wiefr, o ktdrych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

OkeSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6wna jakich zostan4 udzidone zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt

6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zarnawiaj4cyprzewiduje mo2liwoSi udzielenia zam6wior uzupelniaj4cych, o kt6rych mowa w

art. 67 ust I pkt 6 ustawy Pzp

II.8) Okres, w ktdrym realizowane bgdzie zamdwienie lub okres, na kt6ry zostah zawarta umowa ramowa lub okres, na kt6ry

zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /u6dniach:

lub

data rozpoczgcb: lub zakottczeniat 2019 -12-l 5

)kres w miesiacacl )kres w dniacl )ata rozpoczgcit Datazakohczpni

L019- 12- 15

II.9) Informacje dodatkolve:
j

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

lI.1) WARUNKT UDZTAT.U W POST4POWANIU

ilI.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych

przepisriw

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

IlI.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okedlenie 'uvarunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniai4 nastgpui4ce warunki udzialu w

postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: l) Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostabrie 3 lata obrotowe

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

ze sprzdaly i zr6wnanez nimi") w wysokoSci nie mniejszej niL czq!;6I: 50 00000 zl (slownie: pigCdziesi4t tysiqcy zlotych); cz$6 II:

360 000,00 zl (slownie: trzysta szeS6dziesi4t tysiEcy ztotych); czq56 III: 50 000,00 zl (slownie: piqidziesi4t tysigcy zlotych) 2)

Wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cl"wilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi1zanej z przedmiotem

niniejszego zam6wieni4 na sumg gwarancyjn4 co najmniej: czg56l:25 000,00 zl (slownie: dwadzieScia piqc tysiqcy zlotych); czq56 II:

I 80 000,00 zl (slownie: sto osiemdziesi4t tysigcy zlotych); czgsd III: 25 000,00 zl (slownie: dwadzie5cia pigc tysigcy zlotych).

Informacje dbdatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zarmdowa

OkreSlenie .r.varunk6w O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialu w

postgpowaniudotycz4cezdolnoScitechnicznejlubzawodowejtj.: l)WykonawcaniewczeSniejni2wokresieostahrich5latprzed

uplywem terminu skladania ofert, ajeZeli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6szy - w tym okresie wykonal: czESci I: co najmniej I

robotg budowlanq polegajqcq nabudowie lub przebudowie odwodnienia drogi min. klasy L, oraz dlugoSci l4cznej wiqkszej ni2 50

metr6w wszystkich element6w odwodnienia, czgsci II: co najmniej I robotg budowlan4 polegaj4c4 na budowie lub przebudowie

odwodnienia drogi min. klasy L oraz dhgoSci lqcznej wigkszej niZ 200 metr6w wszystkich element6w odwodnienia, czqSci III: co

najmniej I robotg budowlan4 polegaj4c4 na budowie lub przebudowie odwodnienia drogi min. klasy L, oraz dlugoSci l4cznej wigkszej

niZ 50 metr6w wszystkich element6w odwodnienia. W przypadku skladania oferty na wigcej niz jedn4 cz$i zam6wienia, Wykonawca

moZe spelni6 warunek l4cznie , ztym ze w przypadku skladania oferty na wigcej ni2 jedn4 czqii zam6wioria, w tym na czEi6 II

zam6wienia, warunek musi zosta6 spelniony tak jak na czg36 II. 2) Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce sig

kwalifikacjami zawodowymi, upralurieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanq im

powierzone, w szczeg6lnoSci okreSlonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z20l8r.,poz.1202,2

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

latach) -'Dojwiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. I .- Kierownik budo,vy z

uprawnioriami budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi w specjalnodci in2ynieryjnej drogowej bez ograniczeh - I osoba - 5

lat - 5 lat - podstawa dysponowania. 2.- Kierownik rob6t wodno-kanalizacy'nych z uprawnianiami budowlanymi do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakesie sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodoci4gowych i kanalizacyjnychbez ograniczeri - I osoba-5 lat-5 lat-podstawadysponowania. Kierownicybudowy oraz

kierownik rob6t powinni posiadai odpowiednie uprawnienia budorvlane, a wigc uprawnioria do sprawowania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1202,2

p62n. zm.) oraz rozporzqdzenia Minisha Infiastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwi e (Dz. IJ . z 2014 poz.127 8) lub odpowiadaj4ce im inne waZne uprawnienia budowlane wydane na mocy

wczeSniej obowiqzujqcych przepis6w oraz posiadai aktualne zaSwiadczenie o wpisie na listg czlonk6wwla3ciwej izby saniorzqdu

zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz

urbanist6w (tj. Dz.IJ . 22016 r. poz. 1725,2 p62n. zm.)). Stanowiska okreSlone powyZej mog4 zosta6 r6unie2 powierzone obyrvatelom

paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj6w Europejskiego Obszaru Cnspodarczego,

zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zprzepisami ustawy z dnia22 grudnia2}l5 r. o zasadach uznawania kvalifikacji

zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 22018 r., po2.2272).Wykonawca powinien spelnii

powyzszy wanrnek, niezaleZnie od ilodci czgsci zam6wienia, na kt6re sklada ofertg.
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Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczorie do udzialu w postqpowaniu imion i

nazwiskm6bwykonuj4cychczynno3ci przyrealizacjizam6wisriawrazzinformacj4okwalifikacjachzawodowychlubdo3wiadczeniu

tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstawy wykluczenia olae6lone w trt.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2\ Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 usta*y PzpTakZamawiaj4cy przewiduje

nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
"

IIIJ) WYKAZ OSWIADCZEN SKLID NyCHPIiaEZWYI(ONAWCQ W CELU WSTQPNEGO POTWIERDZENIA, ZE llIE

PoDLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPET,NIA WARUNKI IIDZIAI-U W POST4POWANTU ORAZ SPET,NIA KRYTERTA

SELEKCJI

O5-wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnhniu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN r,Un nOrUnrENToW, SKLADANYCHPRZEZWYKONAWC4 W POST4POWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O TToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I

PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiaj4cywezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zloZenia w wyznacztlym, nie kr6tvym ni2 5 dni,

terminie aktualnych na dziefi zlo2enia oSwiadczen lub dokument6w, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczenia tj.: l. W celu

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

ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeZeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji.

m.s) wyKAZ oswrADczEN r,un loxuMENTow SKT,ADANYCH PRZEZWYKONAWC4 W POST4POWANIU NA

wf,zwANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O XtonYCH MOWA W ART. 25 UST. I

PKT I USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPBI,NIANIA WARUNKoW UIZIAT-U W POST{POWANIU:

Zamawiaj4cywezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zio2enia w wyznaczonym, nie kr6tszYm niz 5 dni,

tenninie aktuallych na dzieh zloaenia oSwiadczqr lub dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie warunk6wudziafu w postqpowaniu tj':

I . czgsci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przlpadku gdy sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami

prawakaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,a je2eli podlega ono badaniu przabieglegorewidenta

zgodnie zprzepisami o rachunkcnvoSci, r6wniez z opiniq o czgsci badanego sprawozdania, a w przlpadku nykonawc6w

niezobowiqzanych do sporzqdzania sprawczdania finansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych obroty oraz akt)ryva i zobowi1zania-

za ostatrie trzy lata obrotowe, aje2eli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy -zatan okres. Z zal4czonej czgdqi sprawcdania

finansowego powinno wynikai, 2e sprawozdanie spelnia wyrnogi art. 52 wL 2 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 r. o rachunkorvo3ci' tj.

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

rachunkovych, i kierownikajednostki, a je2eli jednostk4 kiouje organ wieloosobowy - przez wszystkich czlonk6w tego organu. W

przlpadku odmowy podpisu wymaganejest zalqczaie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego. W

przlpadku \fkonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego Zamawiajqcy, za ,,inne dokumenty" uzna

m.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2on4 w I)rzgdzie Skarbowym. 2. dokument6w potwierdzajqcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci zwiqzanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg
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gwarancljn4 okreflonqprzv.Zamawiaj4cego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 3. wykazu rob6t budcnvlanych

wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okes prowadzenia dzialalnoSci

jest kr6bzy - w tym okesie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te

zostaly wyk6nane. Do powy2szego wykazu powinny by6 dol4czone dowody okreSlaj4ce, czy wymienione w wykazie roboty zostaly

wykonane naleZycie, w szczeg6lnoSci informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawabudowlanego i

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

rzeczkt6rego roboty budowlane byly wykonywane, aje2eli z uzasadnionej pruyczgy o obiektylvnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyska6 tych dokument6w - inne dokumenty. 4. wykazu os6b, skierowan ych przez Wykonawca do realizacji zam6wienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniar, doSwiadczenia i vyksztalcenia niezbgdnych dla

wykonania zam6wioria publicznego, atak2e zakresu wykonyrvanych przez nie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

r[.5.2) W ZAKRESTE KRYTERI6W Srlnrc.lt:
III.6) WYKAZ OSWIADCZEN r,Un DOTUMENT6W SKLADANYCH PRZEZWYT(ONAWCI; W POST4POWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O XToNYCH MOWA W ART. 25 UST. T

PKT 2 USTAWY PZP

rrr.7) I|{NE Dor(UMENTY NIE WYMIEMONE W pkt IIL3) - III.6)

l. Je2eli z uzasadnicnej przyczyny wykonawca nie mo2e zlo2y6 dokument6w doty cz4cych sltuacji finansowej lub ekonomicznej

wymaganych przez. Zamawiaj4cego, moze przedstawi6 inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy sposdb potwierdza spelnianie opisanych

przvZamawiaj4cqo warunk6w udziah w postgpowaniu. 2. Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spelniania warunk6wudzialu w

postgpowaniu, w stosownych sltuacjach oraz w odniesieniu do konketnego zam6wienia, lub jego czg$ci, polega6 na zdolnodciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicmej innych podmiot6lv, niezale2nie od charakteru prawnego

l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych. 2.1 . Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwy2ej, powinien przedlo2yi w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia, kt6rr jest zobowi4z any zlo2y6, wykonawca, jak r6wnie2 te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w

udzialu w postqpowaniu, kt6re wykonawca wykaztjez powolaniem sig na zasoby tego podmiotu. 2.2. Wykonawca, kt6ry polega na

zdolnodbiach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnicZamawiaj4cqnu,2e realizuj4c zam6wiorie, bgdzie dysponowal

niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaj4c zobowi4zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrz eby realizacjizam6wienia. Zobowiqzanig o kt6r)ryn mowa powy2ej przedstawia Wykonawca,

kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej. 2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innlch

podmiot6w na zasadach okreslonych w art. 22awtawy Pzp bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umoZliwiaj4cym

nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l4cz4cy wykonawca z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostqp do ich zasob6w, Zamawiaj4cy 24da dokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci: 2.3. l. zakres dostEpnych Wykonawcy zasob6w

innego podrniotu,2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiottr,przez Wykonawcg, przy wykonylvaniu zam6wimia, 2.3.3.

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

polega w odniesieniu do warunk6wudzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztdcenia, kwalifrkacji zauodowych lub do6wiadczer-ria,

zrealinje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno5ci dotycz4. 2.4. Jezeli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub

s)'tuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2., nie potwierdzaj4 spelnienia pnezrykonawcg warunkdw

udzialu w postgpowaniu \sb zachdz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiaj4cy 24da,aby wykonawca w terminie

okre6lonym przez zamawiaj4cego: l) zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zal sig do osobistego

wykonania odpowiedniej czgSci zam6wiania, jezeli wykrde zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub

ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pkt 2. 3 Wykonawcazal4czy do oferty: kosztorys/y ofertowy/e (zgodniezprzedmiarami rob6t

zal4czonymiw rozdziale VI) - odpowiednio do czg5ci zam6wiania, na kt6rq/e skladanajest oferta. Do ka2dego kosztorysu ofertowego

nale2y zal4czyt stronQ tytulow4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.r) oPrs.
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IV. 1.1) Tryb udzielen ia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy i4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowipany, przed uplywem terminu skladania ofert, wnie56 wadium na caly okres

zwiqzaniaofertqwwysoko5ci: czEi6 I:2500,0021(slownie: dwatysi4cepig&etzlotych);c2956 II: 19000,0021(slownie:

dziewigtnaScie tysigcy zlotych); czgi6 trI: 2 500,00 zl (slownie: dwa tysiqce pig6set zlotych).

IV.l.3) Przewiduje sig udzietenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia' '

Nie

Nale2y podad informacje na tem at udzidania zaliczek:

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

Nie

Dopuszpz4 sigzlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicmych: i.

Nie

Informacje dodatkowe:

IV,1.5,) Wymaga sig zlo2enia oftrty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie ofefiy wariantowej dopvszcza sig tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

'.]
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zapmszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg, ograniczony, negocjacje z ogloueniem, dialog konkurcncyjny, parlnerstwo innowacyjne)

Liczba uykonawc6w

Przewidl.wana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1,7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta'.

Czy pzewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksyrnalna liczba uczetnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rcj bgd4zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakup6w

Informacje dodatkowe:

'i.i tr.:
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l

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6wdopuszczasgzlo2enie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

ptzewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji pctrzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach umovy

ramowej/dynamicmego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest przepruwadzenie aukcji eleldmnicznej (przetarg nieogranieony, przetatg ograniczonll negocjabje z ogloszeniem)

Nie

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

Nale'y wskazad etementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji eleldronicznej:

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

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udmtgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczn{ oraz jaki b$zie termin ich

udostgpnienia:

Informacj e doty cz4ce przebiegtt aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na jakich rvykonawcy b9d4 mogli licytowa6

(minimalne wydoko3ci Post4Pien) :

Informacje dotybz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicmego, rozwr4zah i specyfikacji technicznych w zakresie pol4czen:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i idartyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasb ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Warunki zamknicia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCEITY OFERT

IV.2,1) Kryteria ocenY ofert:

IV.2.2) Kryteria

iryteria Lnaczerit

:ena ofertowa brutto t0,00

Swarancja na wykonane robotl 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury o kt6rcj mowa w art.2{ar ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczcny)

Tak

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

IV.3.1) Informacie na temat negocjacji z ogloszeniem

.,, , :. Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty, . '", 
t' 

'

przewidziane je'd t ziy;11ze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidzianyjest'podzial negocjacji na etapy w celu ograniczoria liczby ofert:

, .- r., Nalezy podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbq etap6w):

8z15

Informacie dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysoko$ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawE

do skladania ofert, jeieli zamawraj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzah:

Nale2y podad informacje na temat etap6w dialogu:

'",-] .: l;

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

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

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

wskazanych w specyfikacji i$otnych warunk6wzam6wienia:

lntormacte dooakowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotycz4ce rejestracji i idartyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz4dzen

informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku liclacji elektronicznej, w tym okre5lenie minimalnych wysoko$ci post4pien:

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

Czas trwania:

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

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzidu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licltacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre3ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne

warunkiumowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleZytego wykonan ia umouy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierl zawartej umowy w stosunku do treSci oftrty, na podstawie kt6rtj dokonano wyboru

wykonawcy: Tak

Nale2y wskazaC zakra, charakter zmian oraz warunki uprowadzenia zmian:
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l. Zamartaj4cy przewiduje mo2liwo36 dokonania zmian postanowiefi umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano

wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanyn zakresie i przypadkach: I .l Zmiana terminu ukoriizenia rob6t. I . I .l Zmiany spowodowane

warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnoSci: a) klgski 2ywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegajqce od okeSlonych w ,,ST",

uniemo2liwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzo, dokonp'r'anie odbior6w, 1.1 .2 zmiany spowodowane

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznlmi, archmlogicznyrni lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: a) niewypaty, niewybuchy; b)

wykopaliska ar'cheologiczne; c) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: - wyst4pienie w6d

gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja techniczna itp. - inna niz okreslona w,,ST" wilgotno5d gruntu. d) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnodci istrienie nie zinrventaryzowanych lub blgdnie

zinwentaryzowanych obiekt6w; e) w razie koniecznoici podjgcia dzialaf zmierzaj4cych do ograniczenia skutk6w zdarzqria losowego

wywolanego przez czynnikizewnQtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidziec z pewnoSci4, szczeg6lnie zaga2aj4cego bezpo6rednio 2yciu i

zdrowiu ludzi. t) Zmiany, w przypadku uzasadnbnego polecenia Zamawiajqcqo dokonania zamiennych rob6t lub ich czEici; wyst4pienia

rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych uzaleznione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - je2eli terminy ich zlecenia, rodzaj lub

zakres, uniemo2liwiaj4 dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. g) Zmiany bgd4ce nastgpstwem nie dopuszczaria do ich wykonania

przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnime organy, zprzyczyn nie wynikajqcych z winy Wykonawcy;

1.1.3 Zmiany bqd4ce nastQpstwem okolicznoSci leZqcych po stronie Zamawiai4cego, w szczeg6lnoSci: a) wstrzymanie rob6t pzez

Zamawiaj4cego; b) koniecznoS6 usunigcia blgd6w lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej;

1.1.4 zmiany bqd4ce nastgpshvem dzialania organ6w administacji i innph podmiot6w o kompetencjach zbli2onych do organ6w

administracji w szczeg6lnoSci eksploatator6w infiastruktury oraz wlaScicieli grunt6w pod inwestycjg, w szczeg6lnoSci: a) przekroczenie

zakeSlonyih przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - tlpowych w danych okolicznoiciach, termin6w wydawania

przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,zezwoleh,uzgodnief itp.; b) odmowa wydaniaprzez organy administracji lub inne

podmioty wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodnien zprzyczynniezawinionych przez wykonawc% w tym odmowa udostgpnieniaprzez

wlaScicieli nieruchomoSci do cel6w realizacji inwestycji; 1.1.5 inne przyczyny ze\\\Qftzne niezaleZne od Zamawiajqcego oraz \fkonawcy

skutkuj4ceniemo2liwo5ci4 prowadzenia prac lub wykonlrvania innych czynnoSci przovidzianych Umow4; W przypadku rvystqpienia

kt6rejkolwiekzokolicznoSci wymienionychwpktl.l.l-l.l.4termin,okt6rymomowaw$2ust.2umowymo2eulecodpowiedniemu

przedluzeniu,o czas niezbgdny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dlu2ej jednak niz o okres trwania tych

okolicmodci. W przypadku okoliczno5ci wymienionej w pkt. 1.1.2 lit. f Zamawiaj4cy przewiduje zmiang wynagrodzenia odpowiednio do

zmian zaistnialych w trakcie realizacji zam6wienia. Rozliczenie rob6t nastqpi wtedy metod4 powykonawcz4z zastosowaniem stawek

przyjgtychdowycenyrob6twofercieWykonawcy. l.2ZmianasposobuspelnieniaSwiadczelia. 1.2.1 zmianytechnologiczne

spowodowane w szczeg6lnoSci nasQpuj4cymi okolicznoiciami: a) niedostgpnoS6 na rynku material6w lub urz4dzar wskazanych w

dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynkutych material6w

lub urz4dzeh, b) pojawienie sig na rynku material6w lub vz4dzeh nowszej generacji puwalaj4cych na zaazcz$zenie koszt6w realizacji

przedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umoZliwiajqce uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c)

pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalaj4cej na zauzcz$zenie czasu realizacji inwestycji lub

koszt6w wykonl"r.vanych prac, jak r6rvr-rieZ koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznoSi zrealizowania projektu

przy zastosowahiu innych rozwi qzahtechnicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji

Technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi4zah grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy, e) Zmiany technologiczne prowadz4ce do: I ) obnizaria kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakodci i funkcjonalnoSci; 2)

obni2enia koszt6w uZytkowania obiektu czy eksploatacji urz4dzeh, przy braku zmiany ceny koricowej; 3) podniesienia wydajnoSci

urz4dzeh,podniesienia bezpieczeristwa, usprawnian w trakcie u2ytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny kofcowej; zlecenie rob6t z

koniecznych do wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urz4dzeh infrastruktury technicznqi, f) odmienne od

przyjEtych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej warunki geologiczne skutkuj4ceniemoZliwoSci4 zrealizowania

przedmiotu umowy przy dotychczasorrych zalo2eniach technologicznych, g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej [ub

Specyfikacji Technicznq' warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h)

koniecznoSd zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi4zah technicznych lub materialowych ze wzglgdu na

zmiany obowiquj4cqo prawa, lub okolicznoici gospodarczych, i) koniecznoSd usunigcia sprzecznoSci w dokumentacji w przypaCku

niemo2noSci usuni.2cia sprzoznoSci przy pomocy wykladni, w szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszeristwa.

1.2.2 W przypadku vryst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznodci wymienionych rv pkt 1.2.1 mo2liwa jest w szczeg6lnoltci zmiana sposobu
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wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2 zmiany lokalizacji budowanychurz4dzeh. Zamawiaj1cy pn ewiduje w takiej

sytuacji zmiang wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistrialych w trakcie realizacji zam6wimia. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy

metod4 powykonawcz1 zzastosowaniem stawek przyjgtych do wyceny rob6t w ofercie wykonawcy. 1.2.3 Zmiany spowodowane

wprowadzeniem przezZamawiaj4cego zmian w dokumentacji projektowej, je2eli takie zmiany dokumentacji oka2e sig konieczne; 1.2.4

Zmiany w przypadku wystqpienia nizamierzonego pominigcia w przedmiarach okreSlonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do

prawidlowego wykonania caloici zam6wienia podstawowego, a takZe w przypadku obiektyrvnej koniecznoSci zmniejszenia,b4d2

zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieh dodatkowych, kt6rych

przedmiot wykraczapozaobiekt nie jest objgty przedmiotem zam6wieniazawar1-ymw SIWZ).Zastnezenie- je2eli koniecznoS6 rob6t

dodatkowych wynika z blgd6w lub zaniedbaf \fkonawcy, prace takie zostan4 uykonane przez Wykonawcg bez dodatkowego

wynagrodzenia; 1.3 Pozostale zmiany spowodowane nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a) sila wyZsza uniemoZliwiajqca wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie zSIWZ; b) rezygnacja przezZamaviaj1cego zrealizacji czE3ci przedmiotu umowy. c) kolizja zplanowanymi

lub r6wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostanq ograniczone do zmian

koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigcie kolizji. d) zmiany uzasadnione okolicznoSciami o kl6rych mowa w art. 3571 Kodeksu

cywilnego. e) gdy zaistnieje inna okolicznqid prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca niemo2liwo5ci4 rvykonania lub naleZytego

wykonania umov,,y zgodnie z SIWZ. f) zmiany prowadz4ce do likwidacji rczywistych omylek pisankich i rachunkowych w tre3ci umowy;

1.3.1 W przypadku uystqpienia kt6rejkolwiek z okoliczno6ci wymienionych w pkt 1.3 , moZliwa jest w szczeg6lnoSci zmiana spmobu

wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6r,urie2zmiany lokalizacji budowanych urzqdzeh.W pnypadl:u ppkt. b-d zmiany mog4

dotyczyC zakesu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie rob6t, z ktdrych

Zamawiajqcy rezygnuje. Wszystkie powy2sze postanowienia w punktach 1.1, L2. i 1.3 stanowi4 katalog zmian na kt6reZamawiajqcy

moze wyrazi1 zgodg. Nie stanoryi4jednoczeSnie zobowi4zania dowyraZenia takiej zgody i nie rodzq2adnego roszczenia w stosunku do

Zamawiaj4cego. I.4 Zmiana os6b i podmiot6w. 1.4.1 Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku

zdarzs\ losowych niezaleZnych od Wykonalvcy, na uzasadnione wystqpienie uykonawcy, 1.4.2 Zmiany osoby pelniqcej funkcje

kierownika budorvy wskazanej w ofercie w przlpadku sytuacji niezale2nej od Wykonawcy lub naZ4danieZunatiaj4cego je2eli nie

wywiqzuje sig on z nalo2onych obowiqzk6w, 1.4.3 Zamawraj4cy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmbng podwykonawcy lub

rezygnacjezudzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moZe nast4pi6 r.rylqcznie po przedstawiBniu przv.

Wykonawcg oSwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku rczczei wobec

Wykonawcy z tytulu realizacji rob6t. Je2eli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig wykazujqc

spelnianie warunk6wudzialu w postgpowaniu,Zanaviajqcy dopuSci zmiang pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca uykaze spelnianie

warunk6ww zakesie nie mniejszyrn ni2 wskazanena etapie postgpowania o udzielenie zam6'lv'teniaprzv. dotychczasowego

podwykonawcg. Forma zaplaty nale2no6ci przysfuguj4cej podwykonawcom, moZe ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeili zostanie

wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy. 2. Warunkiem wprowadzen iaznianzawardjumowy jest

sporzqdzorie podpisanego przez Strony Protokolu zmiany umowy okeSlajqcego prryczyny zmiany oraz potwierdzaj4cego wyst4pienie

(odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protok6l zmiany umowy bgdzie zalqcnikiem do

aneksu. 3. Zmiany umowy mog4 byd dokonane r6wnie2 w przlpadku zai$nienia okolicznoSci wskazanych w art.144 usl I pkt 2-6 ustawy

Pzp. 4. Strony przewidujq mo2liwoS6 zmiany umowy w zakresie wymagari Ustawy o elektromobilno5ci i paliwach altematywnych z dnia

1l stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 317), o kt6rych mowa w $ 7 ust. 25 umowy, jeZeli: a) zostan4 uprowadzone zmiany

przedmiotowej Ustawy, majqce wplyw na wymagania okeilone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostan4 wprowadzone przepisy

wykonawcze do przedmiotowej Ustawy, maj4ce wptyw na wymagania okeslone w SIWZ oraz niniejszej umowie.

rv.6) TNFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

lV.6.l) Sposdb udostqpnbnia informacji o charalderze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki slui4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

.

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

Data: 2019-08-0$ godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 porvody:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich mog4 byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwiqzaniaoftrt4: do: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Sncdk6w pochodz4cph z

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

Europejskiego.Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6rr mialy byd przeznaczone nasfinansowanie calofoi lub cz95ci

zam6wienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki slu24ce sfinansowaniu zam6wieh na

badania naukowe lub prace mzwojowe, lrt6re zamawiaj4cyzamierzal przeznacz$ na sfinansowanie calo$i lub czg5cizamdwienia'

nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

I .Oferta wraz zzalqcznkarni musi by6 podpisana prze WykonawcE. Zamaviajqcy wymaga, aby ofertg. podpisano zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazan;rni we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dziahlnoSci gospodarczqj. Je2eli osoba./osoby podpisuj4ca ofertq dziala na

podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostaC

zlo1onewraz z ofert4 w oryginale lub notarialnie po5wiadczonej kopii. Do pelnomocnichvanalezy zal4czy6 dokumenty potwierdzaj4ce,2e

osoba udzielaj4ca pelnomocnichva byla upowa2niona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na

wykaza1 w szczbg6lno$c i przez zal4czanie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.Zasady skladania oferty przez podmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.I . Wymagane oSwiadczenia wskazane w pkt lll. 3) (oSwiadczanie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu oraz oiwiadczsrie Wykonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12- 23 i ust. 5 pkt l, 2 i 4

ustawy pzp) powinny byi zl o2one przezkaldego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczoria te maj4 potwierdzad

spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6r)T n kaZdy z wykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz brak podstawwykluczenia.2.2. Wykonawcy skladajqcy ofertq wsp6ln4 zobowiqzani s4

do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postEpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawierai w

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

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

pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wiania, przez osoby

uprawnione do ikladania oiwiadczqr woli, wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moze zosta1 zawarle w umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onej wrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawierajqcy ustinowienie pelnomocnika musi zosta6 zlo2o ny uraz zofert4w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do

dokumentu (lub dokument6w) zawieraj4cego ustanowienie pelnomocnika nale|y zat4czyt dbkumenty potwierdzaj4cg 2e osoba udzielaj4ca

pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykiza6 w

szczeg6lnoSci przez zal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczeniadokonywane bqdq

wylqczniezpetnomocnikiem. 2.4. Wypelniaj4c formularz oferty, jak r6rvnie2 inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawca, w miejscu

np. nazwa i adres Wykonawcy, nale|y wpisa6 dane dotyczqce 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 i$nienia

wobec nich podstaw *ykluczertia oraz spelniani4 w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zascby, warunk6w udzialu w postgpowaniu,

zamieszcza infirmacje o tych podmiotach w o6wiadczsriach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oSwiadczarie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz o3wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pktl2 -23 i

ust.5pktl,2i4.ustawyPzp).4.Wykonawcawterminie3dniodzamieszczenianastronieinternetowejinformacji,okt6rejmowawart.

86 usL 5 ustawy Pzp przd<azujeZamawiaj4cemu o5wiadczenie (w oryginale) o przynale2no3ci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy

kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloheniem odwiadczenia o przynale2noSci do tej samej grupy

kapitalowej, wykonawca powinien przedstawii, pod rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, 2e
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powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane

oSwiadczenie, o kt6rlrn mowa w zdaniu pierwszyrn powinno byi zlo2oneprzezka2dego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o

zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, ktirzy zlozyli odrgbne oferty. Wykonawca jest uprawnicny zlo2y,t' wraz zofert4 o3wiadczflie

(w oryginale) o brakuprzynalezno6ci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurbncji i

konsument6w, jeZeli Wykonawca nie jest czlonkiem zadnqj grupy kapitalowej. Wykonawcajestzobowiqzury zlo2yd oSwiadczenie o braku

przynale2no6ci do grupy kapitalowej zgodnie z prawd4, po ustaleniu z naleZyt4 starannoiciq, Ze nie zachcd,z4 w jego przypadku pcuriqzania

tworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w orazze SwiadomoSci4, 2e

skladanie nieprawdziwych odwiadczar sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialno5ci kamej. W takim

przypadku, Wykonawca mo2e nie sklada6 o3wiadczqria o braku przyrale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w

okoliczroSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. l1 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od dnia zambszczenia na stronie internetowej

Zamawiaj4cego informacji z otwarcia ofert . Zamawiajqcy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia

o$wiadczenia o braku przynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej. 5. Zamawiajqcy wykluczy WykonawcQ z postgpowania, o ile zajd4

wobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazanew art.24 usL I pkt l2 -23 orcz ust.5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykpnawca niejest

obowipany do zlozenia oSwiadczen lub dokument6w potwierdzaj4cych okoliczno5ci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i IlI.5) (4ktualne na

dzieh zloaenia o5wiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okoliczno5ci spelniania warunk6wudzialu w postgpowaniu oraz braku

podstawdowykluczenia),je2eli: l)Wykonawcawska2edostgpno6io5wiadczenlubdokument6w,okt6rychmowaryp\!il.4)iIII.5)w

formie elektronicznej pod okeSlonymi adresami intemetowymi o96lnodostgpnych i bezplatnych baz danych, w szczegdlnoSci rejestr6w

publicznych w rozumieniu ustawyz dnia lT lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w realizujqcychzadania publiczne (tj.

Dz. tJ. 22017 r., poz. 570,2 p62n. zm.). W takim przypadku Zamawiai4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazaneprzez

Wykonawcg oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru

Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj. Dz. U. z

2018 r., poz.986) oraz wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnodci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z dnia 6

marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnodci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz.U. poz. 647),

2) Wykonawca wska2e oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt l[.4) i III.5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zarwwiaj4cego,

w szczeg6lnoSci oSwiadczsria lub dokumenty przechowywane p rzezZamawiaj4cego zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp. W takim

przypadkuZamawiaj4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6wudzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,korzystaz

posiadanych o6wiadczen lub dokument6q o ile s4 one aktualne. 7 . Je2eli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt IIL4) (odpis z wla3ciwego rejestru lq! z centralnej

ewidencji i informacji o dzialalno3ci gospodarczej, jeZeli 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, 2e nie

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

6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.7.2. Je2eli w kraju, w kt6rym uykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokyment dotyczy, nie wydaje sig dokurnent6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje sig je

dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczoie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawniorych dojego reprezentacji,

lub ojwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi ,zlo2oneprzed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

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

ust. 1 ustawy Pzp. Zantawiaj4cy mo2e uniewaZnii postgpowanie r6wnie2 w przypadku okreSlonym w art. 93 ust. la ustqwy Pzp.

ZALACZNIK I. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

C2956 CzgSi I: Budqwa kanalizacji dezczowej na ul. Olbrachta na odcinku od ul. Znanej do ul. W. Pola w Dzielnicy Wola
I Nazwa:

nr: m.st. Warszawy

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rcb6t budowlanych lub okeilenie

zapotrzebowania i wynagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre3lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt' uslugg
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lub roboty budovi,iane:CzgS6I: Budowa kanali zacji deszczwejna ul. Olbrachta naodcinku od ul. Znanq do ul. W. Pola w Dzielnicy Wola

m.st. Warszavf. Szizeg6lowo przedmiot zam6wienia okreslony zostal w Dokumentacji technicm{ (Rozdziat V SIWZ) i przedmiarach rob6t

(Rozdzial M SIWZ).

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 45232130-2, 45233220:7

3) Warto56 czg5ci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje inforrnacje o warto5ci zam6wienia):

Warto66 bez VAT:

Waluta: ..1

4) Czas trwania l*b.termin rvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia'.

data zakoriczeni a: 2019-12-15

5) Krlteria oceny ofert:

kyterium

)ena ofertowa brutto t0,00

;warancja na wykonane roboq 10,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE :

i .,1

CzeSC Cze$C II: Budowa kanalizacji deszczowej na skrzy2owaniu ul. Piast6w Sl4skich i Pcpiolka w Dzielnicy Bemowo m.st." zNazwa:
nr: Warszawy

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dosnw, uslug lub nb6t budowlanych lub okpilenie

zapotrzebowania i wymgari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okrestenie zapotrzebouania na innowacyjny produkt, uslugg

lub roboty budowiane:Cze66 II: Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyZowaniu ul. Piast6w Sl4skich i Popiolka w Dzielnicy Bempwo m.st.

Warszawy. Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okre5lony zostal w Dokumentacji technicznej (Rozdzial V SNZ) i przedmiarach rob6t

(Rozdzial Vl SIWZ).

2) Wsp6lny Slowriik Zam6wieri(CP\): 45232130'2, 45233220:l

3) WartoSd czgsci z4m6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje infornncje o warto5ci zam6wienia):

Warto$d bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 20 19 - | 2 -l 5

5) Kryteria ocenyofert:

Kryterium Lnaczstit

rcna ofertowa brutto 50,00

gwarancj a na wykonane robotS 40,00
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6) TNFORMACJE DODATKOWE :
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C2956 CzeSC III: Budowa odwodnienia na skrzyzowaniu u[ Zyrardowskiej i Waluszewskiej w Dzielnicy Bialolgka m.st
3 Nazwa:

nr: Warszawy

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalaes, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rcb6t budowlanych lub okpilenie

zapotzebowania i wyragafi) a w przypadku partnerswa innowacyjnego -olae5lenie zapotrzebouania na innowacyjny produkt, uslugg

lub roboty budowlane:CzeiC III: Budowa odwodnienia na skr4Zowaniu ul Zyrardowskiej i Wafuszewskiej w Dzielnicy Bialolgka m.st.

Warszawy. Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia okrdlony zostal w Dokumentacji t@hnicznej (Rozdzial V SIWZ) i przedmiarach rob6t

(RozdzialVISIWZ) r.l 'j;i..

2) Wsp6lny Stownik Zam6wierfi (CPV): 45232130-2, 45233220:l

3) WartoS{ czgfci zam6wieniafieZeli zamawiaj4cy podaje infornucje o wartoSci zanxiwienia):

Warto5d bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rrykonania:

okes w miesi4cach:

okes w dniach:

datarozpoozgcia:

data zakof czeni a: 20 19 - l2-l 5

5) Kryteria oceny ofert:

fuyterium

)ena ofertowa brutto 10,00

ryarancja na wykonane robol 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE :
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