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Ogloszenie o zam6wieniu

Uslugi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014124|UE

Sglkcja l: Instvtucja zamawiaj_4ca

l.l) Nazwa iadresy
Miasto Stoleczne Warszawa, Zarz4d Dr6g Miejskich
Chmielna 120
Warszawa
00-801
Polska

Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka
E-mai | : zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 228909211
Kod NUTS: PLgl I
Adresy internetowe:
Gt6wny adres: www.zdm.waw.pl

1.2\ Informacja o zam6wieniu wsp6lnym

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostep do dokument6w zam6wienia mo2na
uzyska€ bezplatnie pod adresem: https://zdm.waw.pl
Wiqcej informacji mo2na uzyska€ pod adresem podanym powy2ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y przesyla( drog4
e lektron iczn4 za poS red n ictwem : https : / /e puap. gov. pl /wps / portal

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj4cej
Organ wladzy regionalnej lub lokalnej

1.5) Gt6wny przedmiot dzialalno5ci
096lne uslugi publiczne

lgkcja ll: Przedmiot

ll.l ) Wielko3€ lub zakres zam6wienia

ll.l.l) Nazwa:
Bie24ce utrzymanie, konsenuacje i dostosowanie do potrzeb uzytkownik6w urz4dzeh
sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawy w 4 niezale2nych obszarach
Numer referencyjny: ZDMlUM I DZP I 58 I PN | 52 I 1 9

ll.l.2) Gl6wny kod CPV

s0232200

ll.l.3) Rodzaj zam6wienia
Ustugi

ll.l.4) Kr6tki opis:



Przedmiotem zam6wienia jest: ,,Bie24ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do

potrzeb u2ytkownik6w urz4dzeLi sygnalizacji Swietlnej na terenie m'st' Warszau/y w

czterech niezale2nych obszarach". Specjalistyczna usluga, jakajest bie24ce

utrzymanie, konserwacj a oraz dostosowanie do potrzeb u2ytkownik6w urz4dzeh

sygnalizacji Swietlnej zlokalizowanych na skrzy2owaniach, przejSciach dla pieszych

na terenie m.st. Warszawy.

l1.l .5) Szacunkowa calkowita wartoS(

11.1.6) Informacje o czeSciach
To zam6wienie podzielone jest na czeSci: tak

Oferty mo2na sklada( w odniesieniu do maksymalnej liczby czqici:-2

Maksymalna liczba czqSci, kt6re mog4 zosta€ udzielone jednemu oferentowi: 2

ll.2) Opis

ll.2.l) Nazwa:
Bie24ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb u2ytkownik6w urz4dzeh

sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawa - Obszar I (potnocna czqSi

Warszawy)
CzqS€ nr: I

11.2.2) Dodatkowy kod lub kodY CPV

s0232200

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL9l I
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

ll.2-4) Opis zam6wienia:
przedmiotem zam6wienia jest biez4ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do

potrzeb u2ytkownik6w urz4dzeri sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawa -
Obszar I (p6lnocna czqSi Warszary\. Dodatkowy kod CP: 45316212-4 instalowanie

Swiatel ruchu drogowego

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria s4

wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa wartoS€

11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w
Koniec: 30/l I 12025
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l I ) Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej:

nie

11.2. I 4) Informacje dodatkowe
1 - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowac bqdzie nastqpuj4ce

kryteria oceny oferty: szczegolowo opisane w SIWZ.

2. WVkonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu

sktadania ofert, wnie6( wadium na caty okres zwi4zania ofeft4, w wysokoSci: dla

czqSci 1:259 000,00 PLN.

ll.2) Opis

ll.2.l) Nazwa:



Bie24ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb u2ytkownik6w urz4dzeft
sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawa - Obszar ll (potudniowa czqS€
Warszawy).
Czq1e nr:2

n.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50232200

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PLgl I
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest bie24ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do
potrzeb u2ytkownik6w urz4dze6 sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawa -
Obszar ll (potudniowa czq3€ Warszawy). Dodatkowy kod CpV: 45316212-4
instalowanie Swiatel ruchu drogowego

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria s4
wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa wartoE€

11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w
Koniec: 30/l I 12025
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sig sktadanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) Informacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie doryczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej:
nie

11.2.1 4) | nformacje dodatkowe
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowa€ bqdzie nastqpuj4ce
kryteria oceny oferty: - szczeg6lowo opisane w SIWZ

2. WVkonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uphruem terminu
skladania ofert, wnie5( wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysokoSci: dla
czqSci 2:242 000,00 PLN.

ll.2) Opis

ll.2.l) Nazwa:
Biez4ce utrzymanie, konsenracje i dostosowanie do potrzeb u2ytkownik6w urz4dzeh
sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawa - Obszar lll (prawobrze2naczqfi(.
Warszawy).
CzqS( nr: 3

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50232200

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PLgl I
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest bie24ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do
potrzeb u2ytkownik6w urz4dzei sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawa -
Obszar lll (prawobrze2na czq6i Warszawy). Dodatkowy kod CPV: 45316212-4



instalowanie Swiatel ruchu drogowego.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria s4

wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa warto5€

11.2.7, Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w
Koniec: 30/11 12025
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sig skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l I ) Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej:

nie

11.2.1 4, I nformacje dodatkowe
1 . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowa€ bqdzie nastqpuj4ce

kryteria oceny oferty:szczeg6towo opisane w SIWZ.

2. Wykonawca przystepujqcy do przetargu jest obowiqzany, przed uptywem terminu

skladania ofert, wnie6€ wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysokoSci: dla

czq5ci 3:246 000,00 PLN.

ll.2) Opis

ll.2.l) Nazwa:
Bie24ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb u2ytkownik6w urz4dzeh

sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawa - Obszar lV (centralnaczg6i
Warszawy).
CzgSe nr: 4

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

so232200

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PLgl I
Gt6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest bie24ce utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do
potrzeb u2ytkownik6w urz4dze6 sygnalizacji Swietlnej na terenie m.st. Warszawa -
Obszar lV (centralna czq56 Warszawy). Dodatkowe kody CPV; 45316212-4
instalowanie Swiatel ruchu drogowego.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria s4

wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa wartoSd

11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w
Koniec: 30/l I 12025
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq sktadanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) Informacje o opcjach
Opcje: nie



U.2.12) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej:
nie

X.2.1 4) Informacje dodatkowe
1 . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowa( bgdzie nastqpuj4ce
kryteria oceny oferty: - szczegolowo opisane w SIWZ.

2. WVkonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu
skladania ofert, wnieS( wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysokoSci: dla
czq6ci 4:246 000,00 PLN.

Se[gja lll: Informacje o charakterze prawnyng, ekonomicznym, finansowym i_leqhnkznym

lll.l) Warunki udziatu

llf .l.l ) Zdolno6(, do prowadzenia dzialalno5ci zawodowej, w tym wymogi zwi4zane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

lll.l.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
l. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega( siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4
nastqpuj4ce warunki udzialu w postepowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub
finansowej tj.:
l.l. Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie

,,rachunk6w zysku i strat" pozycja ,,przych6d netto ze sprzeda2y produkt6w, towar6w
i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi") w wysoko6ci nie
mniejszej ni2:
dla czqici l: 5 000 000,00 PLN (stownie: piq€ milion6w zlotych 00/100)
dla czq6ci 2: 5 000 000,00 PLN (slownie: piq€ milion6w zlotych 00/100)
dla czg6ci 3: 5 000 000,00 PLN (slownie: piq€ milion6w zlotych 00/100)
dla czq6ci 4: 5 000 000,00 PLN (slownie: piq€ milion5w zlotych) 00/100;
1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sume
gwarancyjn4 co najmniej :

dla czqSci l: 2 500 000,00 PLN (slownie: dwa miliony piq€set tysiecy zlotych 00/100)
dla czqSci 2: 2 500 000,00 PLN (slownie: dwa miliony piq€set tysiqcy ztotych 00/ I 00)
dla czq5ci 3: 2 500 000,00 PLN (stownie: dwa miliony piq€set tysiecy zlotych 00/'100)
dla czq3ci 4:2 5OO 000,00 PLN (stownie: dwa miliony piqiset tysiecy zlotych 00/I00).
2. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostata najwy2ej oceniona, do
zlo2eniaw Wznaczonym, nie kr6tszym ni2l0 dni, terminie aktualnych na dzieri
zlo2enia o6wiadczeri lub dokument6w, kt6re potwierdzaja okoliczno5ci spelniania
warunk6w udzialu w postepowaniu okreSlonych powyzej, tj.:
2.1 . czqici sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy
sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a je2eli podlega ono badaniu
pruez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo6ci, r6wnie2 z opini4 o
czqSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do
sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okre6laj4cych obroty
oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie 3 lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia
dzialalno6cijest kr6tszv - za ten okres.
Z zal4czonej cze6ci sprawozdania finansowego powinno wynika€, 2e sprawozdanie
spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29.9.1994 r- o rachunkowoSci, tj. 2e

sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu -
przez osobq, kt6rej powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych, i kierownika
jednostki, a je2elijednostk4 kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich czlonk6w
tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego
uzasad n ien ia dol4czonego do sprawozd an ia fi nan sowego.



W przypad ku Wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzan ia s prawozdania

finansowego Zamawiaj 4cy, za,, inne dokumenty" nzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT

zlo2on4 w U rzqdzie Skarbowym ;

2.2. dokument6w potwierdzaj4cych, 2e WVkonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanei z

przedmiotem niniejszego zam6wienia na sume gwarancyjn4 okre6lon4 przez
Zamawi aj4ce g o (zawie raj 4cych potwi e rd ze n i e zaplaty u bez pi ecze n i a).

lll.l.3) Zdolno5€ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
l. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega€ siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nastqpuj4ce warunki udzialu w postepowaniu dotyczqce zdolno6ci technicznej lub
zawodowej tj.:
l.l. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplryvem terminu sktadania ofert, a
je2eli okres prowadzenia dziatalno5cijest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w

przypadku Swiadczeh okresowych lub ciaglych r6wnie2 wykonuje) nastqpuj4ce

zam6wienia: Wykonawca musi v,tykazae,2e w okresie ostatnich 3 lat, nieprzerwanie
przez okres min. l0 miesiqcy zrealizowal uslugi polegaj4ce na bie24cym utrzymaniu,
konserwacji urz4dzeh sygnalizacji Swietlnej, tj.: us+ug na min. 80 skrzy2owaniach lub
przejSciach dla pieszych w aglomeracji miejskiej o populacji nie mniejszej ni2 100

000 mieszkaric6w. Ustugi te powinny obejmowaC w szczeg6lno6ci:
a) kontrole realizacji program6w sygnalizacyjnych, w rym sterowania
akomodacyjnego;
b) obstugq urz4dzeh steruj4cych;
c) utrzymanie sprawnoSci technicznej wszystkich urz4dzehi
d) naprawe infrastruktury sygnalizacji Swietlnej niezale2nie od przyczyny ich

wyst4pienia.
Uwaga:
Warunek musi by€ spetniony niezale2nie od ilo5ci czq5ci, na kt6re bedzie zlo2ona
oferta.
1.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sie kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, do6wiadczeniem iwyksztalceniem odpowiednimi do
stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, w szczeg6lno6ci okre5lonymi przepisami

ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z p62n.

zm.\, zgodnie z poni2szym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych
uprawniefi (w latach) - Do5wiadczenie zawodowe (sta2 w latach)- podstawa

dysponowania.
l. Kierownik rob6telektrycznych*- I osoba-2lata- 2lata- podstawa

dysponowania;
2. kadra pracownicza osoby z wyksztalceniem vry2szym w specjalno6ci sterowania
ruchemdrogowym** - I osobalobszar - I rok- 3lata- podstawadysponowania
(umowa o prace);

3. monter elektryk*"*:

-dlaObszaru l- l2 os6b- I rok- 2lata- podstawadysponowania(umowao
pracq),

- dla Obszaru ll -
prace),

- dla Obszaru lll -
prace),

l4 os6b - I rok - 2 lata - podstawa dysponowania (umowa o

l2 os5b - I rok - 2 lata - podstawa dysponowania (umowa o

- dla Obszaru lV - l4 os6b - I rok - 2 lata - podstawa dysponowania (umowa o
prace)
*kierownik rob6t elektrycznych powinien posiada€ uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci,
i nstalacj i i urz4dzefi e lektrycznych i el e ktroenergetycznych ;
*"kadra pracownicza osoby z wyksztalceniem vty2szym w specjalno6ci sterowania
ruchem drogowym ukoriczone i uzyskane Swiadectwo w tym zakresie;



***monte r elektryk posiadaj4cy Swiadectwo kwal ifi kacyj ne u prawn iaj4ce do
zajmowania siq eksploatacjA na stanowisku eksploatacji urz4dzefi, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napiqciu nievty2szym ni2 I kV (lub o napiqciu
znamionowym powy2ej I kV).
Osoba wymieniona w pkt I (kierownik rob6t elektrycznych) musi posiada€
odpowiednie uprawnienia budowlane- szczeq6towo rozpisane w SIWZ.

Uwaga:
W przypadku zlo2enia oferty na wiqcej ni2 jeden obszar wymagana liczba os6b
stanowi sumq os6b wymaganych dla poszczeg6lnych Obszar6w - nie dotyczy
kierown i ka rob6t elekt rycznych.
2. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do
zlo2eniaw Wznaczonym, nie kr6tszym ni2l0 dni, terminie aktualnych na dzieri
zlo2enia o6wiadczef lub dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu okre6lonych powy2ej, tj.:
2.1 . vrykazu uslug wykonanych, aw przypadku Swiadczef okresowych lub ci4glych
r6wnie2 wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie (patrz z pkt
9-r.3. S|WZ);

2.2 vrykazu os6b skierowanych przez Wykonawcq do realizacji zam6wienia
publicznego (patrz z pkt 9.1.4. SIWZ).

f f l.l.5) Informacje o zam6wieniach zastrze2onych

111.2) Warunki dotycz4ce zam6wienia

lll.2.l ) Informacje dorycz4ce okre5lonego zawodu

lll.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy znajduj4 sig we wzorze umowy stanowi4cym zal4cznik do
Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (Rozdziat lV SIWZ).

lll.2.3) lnformacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie zam6wienia

Sekcja lV: Procedura

lV.l) Opis

lV.l.l) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

lV.l.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

lV.l.4) Zmniejszenie liczby rozwi4zafi lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

lV.l.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

lV.l.8) f nformacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wief rz4dowych (GPA)

Zam6wienie jest objqte Porozumieniem w sprawie zam6wieri rz4dowych: nie

lV.2) Informacje administracyjne

|V.2. I ) Poprzednia publikacja dotycz4ca przedmiotowego postepowania

|v.2.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
Data: I910812019
Czas lokalny: l0:00

1V.2.3) Szacunkowa data wysfania zaproszefl do skladania ofert lub do udzialu wybranym
kandydatom

|V.2.4) Jqzyki, w kt6rych mo2na sporz4dzae oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Polski

1V.2.6) Minimalny okres, w kt6rym oferent bqdzie zwi4zany ofert4
Okres w miesi4cach: 3 (od ustalonej daty skladania ofert)

|V.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: l9lOgl2Ol9
Czas lokalny: I 1:00
Miejsce:
Zarz4d Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, POLSKA, sala 3l I



lnformacje o osobach upowa2nionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa - sesja otwarcia ofert jest jawna.

Sekcja Vl : lnformacje uzup-e'lni!tj-4ce

Vl.l) Informacje o powtarzajqcym sie charakterze zam6wienia

Jest to zam6wienie o charakterze powtarzaj4cym siq: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogloszeri:

Za 6 lat

Vl.2) lnformacje na temat proces6w elektronicznych

Vl.3) Informacje dodatkowe:
l. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za

wykonanie zam6wienia.
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty zostal w pkt 8. Specyfikacji lstotnych
Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej ,,S|WZ" (Rozdzial I SIWZ), w tym:
2.1. Do oferty nale2y dolqczVi aktualne na dzieri skladania ofert o6wiadczenie

skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam6wienia,

sporz4dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre6lonego w
rozporz4dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59

ust. 2 dyrektywy 2014124|UE, zwanego dalej ,JEDZ" w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastqpnie wraz z plikami

stanowi4cymi ofertq skompresowa€ do jednego pliku archiwum (ZlP).

2.2.Wymagane oSwiadczenie wskazane w pkt 2-1. povry2ej (JEDZ) powinno by€

zto2one przez ka2dego Wykonawcq wsp6lnie ubiegaj4cego siq o zam6wienie.
2.3. WVkonawca, kt6ry powotuje sie na zasoby innych podmiot6w, o kt6rych mowa w
pkt I 0 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spelniania, w zakresie, w jakim powoluje siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w
postepowaniu, sklada tak2e jednolite dokumenty (o6wiadczenie wskazane w pkt 2.1.
powy2ej - JEDZ) dotycz4ce tych podmiot5w.
3. Zamawiaj4cy wykluczy z postepowania Wykonawcq w przypadku spelnienia wobec
niego przeslanek okre5lonych w art. 24 ust. I pkt I 2-23 i aft. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4
ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. I 986 z
p62n. zm.).
4. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do
zlo2enia w wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 I0 dni, terminie aktualnych na dzief
zlo2enia oSwiadczeri lub dokument6w okre6lonych w 55 pkt l), 4) | 5\ rozporz4dzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakie moze
24daC zamawiaj4cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, kt6re
potwierdzaj4 okoliczno6ci braku podstaw do wykluczenia.
6. Zasady powolywania siq na zasoby podmiot6w trzecich okreSlone zostaty w pkt. l0
slwz.
7. Wlkonawca przystepujacy do przetargu jest obowi4zany, przed uptywem terminu
sktadania ofert, wnie6€ wadium na ca{y okres zwi4zania ofeft4, w wysoko6ci:
Dla czq6ci l: 259 000,00 PLN,

Dla czq6ci 2:242 000,00 PLN,

Dla czq6ci 3:246 000,00 PLN,

Dla czq6ci 4:246 000,00 PLN.

8. Zamawiaj4cy w niniejszym postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a nastqpnie
zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu. Je2eli
Wykonawca, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla sig od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, Zamawiaj4cy
mo2e zbada{ czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziatu w
postepowaniu Wykonawca, kt6ry zto2yl ofertq najwy2ej ocenion4 spo6r6d pozostalych

ofert.
9. Zamawiaj4cy nie przewiduje mo2liwo6ci udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w
art. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp.



10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta zostata w pkt 21 . SIWZ
(Rozdzial I SIWZ).

I l. Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: rozpoczqcie:
1.12.2019 r.; zakoriczenie: 30.1 1.2025 r.

12. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y przesla€
droga elektroniczn4 za po5rednictwem ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal pod
adresem skrzynki: IZDMESP I zamowienia
13. Zamawiaj4cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 26.6.1 974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 201 8 r., poz. 917 z
p62n- zm.) przez Wykonawcq lub podwykonawce os6b wykonuj4cych czynnoSci na
terenie budowy w trakcie realizacji zam6wienia, z wyl4czeniem os6b wykonuj4cych
samodziel ne fu nkcje w budownictwie.

Vl.4) Procedury odwolawcze

Vl.4.l ) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Prezes Krajowej lzby Odwolawczej
ul. Postepu l7a
Warszawa
o2-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail : odwolania@uzp.gov. pl

Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www. uzp. gov. pl

vl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

V1.4.3) Skladanie odwotafi
Dokladne informacje na temat termin6w skladania odwola6:
l) Odwolanie wnosi siq wterminie l0 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci
Zamawiaj4cego stanowi4cej podstawq jego wniesienia, je2eli zostaly one przeslane
przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, albo w terminie I 5 dni - je2eli
zostaty przeslane w inny spos6b.
2) Odwolanie wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowieri
Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia wnosi siq w terminie l0 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfi kacj i I stotnych Waru n k6w Zam6wien ia na stronie i nternetowej.

V1.4.4) 2r6dlo, gdzie mo2na uzyska€ informacje na temat skladania odwotari
Prezes Krajowej lzby Odwolawczej
ul. Postqpu l7a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail : odwolania@uzp.gov. pl

Faks: +48 224587700
Adres i nternetowy: www.uzp.gov.pl

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogfoszenia:
1r 10712o19


