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Ogtoszenie nr 582790-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich: Usluga na obslugg i utrzymanie systemu

odwodnienia ulic Zwolerflskiej i Zegariskiej na odcinku od ul. Po2aryskiego do ul. Mr6wczej w

dzielnicy Wawer

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszcza nie o glo sz enia z Zami e szczanie ob owi 4zkow e

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad si9 wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

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

marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszy ni230o/o, os6b zatrudnionych przezzakNady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmioto kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie
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Je2elitak,nale?y wymieni6 zamawiajqcych,ktorry wsp6lnie przeprowadzaje postgpowanie orazpodac

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

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

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

Polska, tel.22 55 89 000, e-mailzzp@zdm.wawpl, faks 228 909 2ll.
Adres strony internetowej (URL) : htp ://www.zdm.wawpl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyska6 dostgp do narzEdzi i urz4dzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (iei,eli dotyczy)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, c4 zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNTKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

http ://www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Tak

http://www.zdm.wawpl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskai pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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 sporzqdzonaw jgzykupolskim w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurz4dzerfi lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo6redni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzez zamawiaj4cego: Uslugana obshugg i utrzymanie systemu
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odwodnienia ulic Zwolefrskiej i Zegafrskiej na odcinku od ul. Pozaryskiego do ul. Mr6wczej w dzielnicy

Wawer

Numer referencyj n y 2 ZDMNMIDZP I 7 3 IPN I 621 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina sklada6 w odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czg5ci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czg6ci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Usluga na

obslugg i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwolefiskiej i Zegafrskiej na odcinku od ul. Pozaryskiego

do ul. Mr6wczej w dzielnicy Wawer WartoS6 szacunkowazam6wieniaprzelcracza r6wnowartoS6 kwoty

30 000 EURO a jest mniejszanizr6wnowartoSd kwoty 221000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 90640000-5

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):
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Warto6i bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

II.7)Czyprzewiduiesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakichzostan1udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w ari.134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawartaumowa

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

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoficzenia: 2021-12-31

f,kres w miesiacach fkres w dniach Datarozpoczgcia Data zakohczenia

z02t-t2-31

II.9) Informacj e dodatkowe :

EKONOMICZNYM, F'INANSOWYM I TECHI{ICZNYM

ru.l) WARUNKI UDZLAN,U W POST4POWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepisrfw

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.I.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udziafu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: I

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

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

sprzeda2y i zrownane z nimi") w wysoko5ci nie mniej szej ni2 200 000,00 zl (slownie: dwieScie tysigcy
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zlotych). 2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonsj

dzialalno6c i zwr4zanej z przedmiotem niniejs zego zam6wienia, na sumq gwarancyjn4 co najmniej 100

000,00 zl (slownie: sto tysigcy zlotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdotno66 techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 si9 Wykonawcy,kt6tzy spelniajQ

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj: 1

.Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzeduplyrrvem terminu skladania ofert, a je2eli okres

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

lub ci4gtych r6wniez wykonuje): co najmniej dwa zam6wienia o wartoSci nie mniejszej ni2150 000,00

zlbrutto,ka2dew zakresie eksploatacj iurzqdzeh system6w kanalizacyjnych obejmuj4cych

pzepompownie Sciek6w, zbiomiki retencyjne, osadniki ,kanaly Sciekowe, przykanaliki, studnie,

zasuwy, w tym instalowal i byl operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni

i innych urz4dzehodwodnienia,w zal<resie kt6rego dokumentowal na noSniku elektronicznym

historyczne dane monitorowanych parametr6w wrazzwintalizacj4 monitoringu na utzqdzeniach

Zamawiajqcego. 2.Wykonawca ma do dyspozycji osobg legitymuj4c4 sig kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowiska, jakie

zostanie jej powierzone, w szczeg6lnoSci okreslonymi przepisami ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj.Dz.lJ.22018 r.,poz.1202,2p62n. zm.),zgodnie zponihsrymwykazem: Lp. -

Stanowisko - Wymagan aliczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnief (w latach) -

DoSwiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania' 1

.Kierownik rob6t - uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie albo bez ograniczefr w

specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,urz1dzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodoci4golvych ikanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi- I osoba - 5 lat - 5 lat -

podstawa dysponowania.2. Automatyk z uprawnieniami eksploatacyjnymi do I kv dla wz1dzeh

instalacjiisiecienergetycznych-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania.Osobawskazanana

stanowisku,,kierownik rob6t" powinna posiada6 odpowiednie uprawnienia budowlane, a wigc

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na

podstawieustawy zdniaTlipcalgg4r.Prawobudowlane (t.1.Dz.U.z2018r.,poz. 1202,2p62n.

zm) orazrozporzEdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22019 poz.831) lub odpowiadaj4ce irn inne wazne uprawnienia budowlane wydane na mocy

wcze6niej obowiqzuj4cych przepis6w oraz posiada6 aktualne zalwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w

wlaSciwej izby samorzqdu zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach
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zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanist6w (tj. Dz. U . z 2016 r. poz. 1725 , z

p62n. zm.)). Stanowiska okreSlone powyLej mog4 zostat r6wniez powierzone obywatelom paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj6w Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia

22 gntdnia2Dl5 r. o zasadachuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach

czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).3. Wykonawca ma do dyspozycji

nastgpuj 4ce naruEdzia, wyposazen ie zaldadu lub urzqdzenia technic zne Lp. - Narzgdzia, wyposa2enie

zal<ladu iurzqdzenia - iloS6 - podstawa dysponowania: 1 .Pompy do wody brudnej - | szt. - podstawa

dysponowania. 2.Samochody ss4co-plucz4ce do czyszczenia kanal6w, studzienek, przepust6w - 1 szt. -

podstawa dysponowania.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wienia

wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

IIl.2.2) Zamawifi4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp

TakZamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

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

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

III. 3) WYKAZ O sWnU CZEN SKLADANYC H PF(ZF,Z WYKONAWC4 W C ELU

wsT4pNEGO POTWIERDZENLA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKIADZLAX,U W POST4POWANIU ORAZ SPET,NIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie
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III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PR:ZEZ

wyKoNAwc4 w PosTEPowANru NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCL O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyiej oceniona, do ztozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zlohenia o6wiadczef lub

dokument6w, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczenia tj. : 1 . W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wla6ciwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci gospodarczej, jeLeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

m.t wyKAZ oswranczEN LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PRZF-ZWYKONAWC4

w posT4powANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

uI.5.1) W ZAKRESIE SPET,NIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST{POWANTU:

L Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwyhej oceniona, do zloileniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzienzlo2enia o6wiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

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

pktT.2.I.1. SIWZ - czgf:ci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w pr4rpadku gdy

sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, a je2eli podlega ono badaniuprzez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami

o rachunkowoSci, r6wniez z opiniE o czgSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych

obroty oraz aktywa i zobowiEzania - za ostatnie trzy lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest krotszy - za ten okres. Z zal4czonej czgSci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, 2e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrze1nra 1994 r. o

rachunkowo6ci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniemzarazem daty podpisu -

przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeLeh

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

odmowy podpisu wymagane jest zaLyczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowiqzanych do sporz4dzaniasprawozdania

finansowego Zamawiajqcy, za,, inne dokumenty" uzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT zloion4w

Urzgdzie Skarbowym. 2.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.1.2.

SIWZ - dokument6w potwierdzajqcych. 2e Wykonawca jest ubezpreczony od odpowiedzialnoSci
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cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoilcimriqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na

sumq gwarancyjn? okre6lon4 przez Zamawiajqcego(zawierajqcychpotwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). 3.W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.1. SIWZ -

wykazu uslug wykonanych, aw przypadku Swiadczef okresowych lub ci4glych r6wnie2

wykonywanych, w okresie ostatnich trzechlat przed uplywem terminu skladania ofert, a je1eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych uslugi zostaly wykonane - zal4czniknr 2 do SIWZ

(,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powyzszego wykazu powinny byt dol1czone dowody

okre6laj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezyci e, przy

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

rzeczl<t6rego dostawy lub uslugi byly wykonywane, aw przypadku Swiadczeri ci4glych lub

okresowych s4 wykonyw ane, a je2eli z uzasadnionej przyc zyny o obiektywnym charakterze

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

Swiadczef okresowych lub ci4gtych nadal wykonyr;vanych referencjebqd? inne dokumenty

potwierdzaj4ce ich nale2yte wykonywanie powinny byt wydane nie wcze6niej ni2 3 miesi4ce przed

uptywem terminu skladania ofert. 4.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt

7 .2.2.2 SIWZ - wykant os6b, skierowanych przez Wykonawc A do realizacji zam6wienia public znego,

wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefi, doSwiadczeniai

wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicznego, atak2e zakresu wykonywanych

przez nie czynnoici oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 3

(,,Wykaz os6b"). 5.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.3. - wykazu

nalzgdzi, wyposazeniazakladulub urzqdzeri technicznych dostgpnych Wykonawcy w celu wykonania

zam6wienia publicznego wraz z informacj4 o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zalqcznik

nr 4 (,,Wyk az narzgdzi")

rlr.s.2) w ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJT:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4

w POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA

0KOLICZNOSCL O KT6RYCH MOWA W ART.2s UST. I pKT 2 USTAWY pzp

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

1. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mohe zloLyd dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiajqcego, moze przedstawid inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

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

postgpowaniu, w stosownych syfuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego
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czgsci,polegad na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w, niezalehnie od charaktenr prawne go l1cz4cych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.l.Wykonawca,kt6ry poleganazasobach innych podmiot6w, otaz ktorego oferta zostanie

oceniona najwyaej,powinien przedlo|y1 w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

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

te same dokumenty dot. potwierdzeniaspelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re

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

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamauriajqcemu, 2ereahzujqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w szczeg6lnoSci

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

zasob6w na potrzeby realizacjizam6wienia.Zobowi4zanie, o kt6rym mowa powyZej przedstawia

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej. 2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c

na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w nazasadach okreSlonych w art' 22austawy Pzp,

bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj?cym nalezyte wykonanie

zam6wienia publiczne go orazoceny, czy stosuneklqcz4cy wykonawca ztymipodmiotami gwarantuje

rzecrywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 2qda dokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci:

2.3.I. zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.3. zakres i okres udziatu innego

podmiotu przy wykonylvaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca

polega w odniesieniu do warunk6w tdzia\lw postgpowaniu dotycz4cych wyksztatrcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci

dotyczq.2.4. Jeleli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2,,niepotwierdzaj4 spelnienia przezwykonawca warunk6w udzialu

w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy 2qda, aby

wykonawca w terminie okreSlonymprzez zamawiajqcego: 1) zastqpil ten podmiot innym podmiotem

lub podmiotami lub 2) zobowi4zal sig do osobistego wykonania odpowiedniej czg6ci zam6wienia,

je2eliwyka2e zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4lub ekonomiczn1, o kt6rych

mowa w pkt 2. 3 WykonawcazalEczy do oferty: formularz cenowy tj. zatEcznlk nr 6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPrS

ry.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy L4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
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Wykonawca przystgpuj?cy do przetargu jest zobowi4zany,przed uplywem terminu skladania ofert,

wnie56 wadium na caly okres zwr1zania ofertq, w wysokoSci 12 000,00 zl (slownie: dwana6cie tysigcy

zlotych).

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

Nie

Nalezy podai 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 dol1czenia do ofert katalog6w

elektronicznvch:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

ZloLenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzlo2eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6q kt6rzy zostanqzaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a Liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w :

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

Umowa ramowa bedzie zawarta

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:
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P r zew idzian a m aksym alna lic zb a uc ze s tnik6w umowy ramow ej :

Informacje dodatkowe:

Zam6w ienie ob ej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakup6w :

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz1ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w doptrszcza sig zlo2enie ofert w formie

katalog6w elektronicznych :

Nie

Przewiduje sig pobranie ze z\oionych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzEdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zam6wienia:

Nie

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

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqce przebie gu aukcj i elektroni cznej :

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

wykonawcy bEde mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych

w zakresie poL1czeh:
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Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktSrzy nie zloLryli nowych post4pieri, zostan1zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zaml<mgcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

L Cena ofertowa bruttc 50,00

2. Czas reakcji +0,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (ptrzetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnychbez

przeprowadzenia negocj acj i

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagrod dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
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rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeLeli zamawiaiEcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postqpowania :

Podzia\. dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwi4zah:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

lnformacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiada6

wszystkie oferty:

Podzial 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 internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotyczEce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne vz4dzeh informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko6ci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rry nie zloLrylinowych post4piefi, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dra stron postanowienia, kt6re zostanE Wprowadzone do tue.ci zar .zam6wieniapublicznego, 
albo og6lne warunki umowy, albo wz6r.r*o*J,tttanej 

umowy w sprawie

wymagania dotyczEce zabezpieczenia 
nale2ytego wykonania umowv:

Informacje dodatkowe:

IV.s) Z\vIANA UMOWY

ffi,lJffi :i-#;il: Jffi:TI,.""*, 
w s tosunku do trerci orerry, na

Nalezy wskaza( zakres,charakter zmian oraz warunki wprowad zenia zmian:1'Zgodnie z art' l44ustawy Prawo zam6wieirpublicznyc 
hZamawiai4cy przewiduje dopus zczarnos.,zmiany postanowieri umowy w stosunku do tredci oferty na podstawie, kt6rej dokonano wyboruwykonawcy dotyczEce zmianyterminu rozriczefiumowy, zmianywarto.ci zam6wienia., zakresuprzedmiotowego zam6wienia lub te'rnin6 w realizacji zamowienia w przypadku zaistnienia jednej lubkilku z nastgpuj4cych okolicznosci: l)koniecznosci podjgcia dziaran zmierzajqcych do ograniczeniaskutk6w zdarzenialosowego wywolaneg o przez czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna byloptzewidziei z pewnos ciL' szczeg6lnie zagraLajqcebezposredn io 2yciulub zdrowiu ludzi; 2)w nastgpsrwiewykraczaj4cych pozaterminy okreslone w ustawie - kodeks postgpowania administracyjnego proceduradministracyjnych otaz innychtermin6w urzgdowych rnaj4cych wplyw na terminy rearizacji zam6wienia;3)ograniczenia srodk6w budzetowy ch przeznaczonychnarcarizacjq 

zam6wienia; 4)koniecznosci
wykonania uslug zamiennych lub zanie chaniausfug, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 6; - odpowiednio cio tego,jaki wptyw na te zmianybqdqmiaty w/w przypadki w zakresie niezbgdnym d,o rcarizacji przedmiofu
zam6wienia' 2'zgodnie z art' 142 ust5 ustawy Prawo zam6wienpublicznyc hw przypadku zmiany: r)
stawki podatku od towar6w i ushrg; 2) wysokosci minimalnego wynag rodzenia zapracQarbo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis5w ustawy z dnia l0 pa2dziemika2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu zapracg;3) zasad,podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki natbezpieczeniaspoleczne lub zdrowotne; wysokos.
naleanego wynagtodzenia Wykonawcy ulega odpowiedn iej zmianie, je2eliwskazane w pkt l-3 zmiany
bgd4 miaty wptyw na koszty wykonania zam6wieni aprzezwykonawc a.3.zmianx o kt6rych mowa w
ust' 2, moga zostat wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony Umowy (Zamawiaj*cy i
Wykonawca) zgodnie uznajq,2e zaszly wskazane ust. 2 okolicznoSci. Zmianawynagrodzenia moze
nastEpii jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego orazpozbadaniu dokument6w, kt6re
Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wplywu zmianyprzepis6w na wysoko66 nalezneso mu
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wynagrodzenia. wynagfodzenie zostanie odpowiednio zwiEkszone/zmniejszone 
o kwotg odpowiadaj4cq

wzrostowi/obni2ce 
udokumentowanych 

koszt6w, o ktorych rnowa powyzej' od daty fa*ycznej zfiriefiy

koszt6w wykonania zam6wieni aprzezwykonawcq. 
4.wanrnkiem wprowa dzeniazmiatzawartei 

umowy

jest sporz4dzenie podpisaneg o przezstrony 
protokolu zmiany umowy okreslaj4ce go przyczyny zmiany

oraz potwie rdzalqcegowyst.pienie, 
co najmniej jednej okoliczno.ci wymienionych w niniejszym

paragrafie. 
protokol zmianyllmowy bgdzie za\qcznrkiem do aneksu, o kt6rym rnowa w $ 14 ust' 1'

5.zmianylrmowy mog4 by6 dokonane r6wnie zw przypadku zaistnienia okoliczno*ci \:rskazanycn * 
1n

144 ust' 1 pkl 2 - 6 ustawv Pzp' 6'stronv przewidujamozriloi:i:::""#*il;ffi' ;;
UstawyoelektromobilnoSciipaliwachaiternarywnychzdniallstycznt

2018,po2.3|7),oktorychmowaw$ust.13umowy,je2eli:a)zostan4wprowadzoneZmlany

przedmiotowej Ustawy, maj4ce wpryw na wymagania okreslone w SIwZ oraz niniejszej umowie; b)

zostarrqwprowadzone 
przepisy wykonawcze do przedmiotowej ustawy' maj4ce wptyw na wymagania

okreslone w SIWZ oraz niniejszej umowie'

Iv.O INFORNTACJE ADMINISTRACYJNE

N.6.1)Spos6budostgpnianiainformacjiocharakterzepoufnym(je2etidotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2)Terminskladaniaofertlubwniosk6wodopuszczeniedoudzialuwpostgpowaniu:

Data: 2019-08- 14' godzina: 1 0:00'

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzgrgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nie o granicz ony, ptzetar g o gr aniczony' ne g o cj a ci e z o glo szeni em) :

Nie

Wskaza6 PowodY:

lgzyklub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4 dzaneoferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

PostqPowaniu

Iv.6.3) Termin zwi4zaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

srodk6w z pomocy udzielonej przezparflstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by(przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia: Nie

https://bzp.uzp.gov,pt/ZP400PodgladopubIikowanego,aSpX?id=44e5f6094557.4d02-b513-9f4666960b44
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557-4d02-b513-9f4666960b44rv'6'5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzierenie zam6wienia, je2eri frodki sru'4cesfinansowaniu zam6wier{ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktrire zamawiaj4cy zamierzalprzeznaczyd na sfinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane NieIV.6.6) Informacje dodatkowe:

I 'oferta wtaz z zalqcznikamt musi byd podpis ana przezwykonawc a. ZamawiajEcy wymaga, abyofertgpodpisano zgodnie z zasadami rcprezentacii wskazanymi we wlasciwym rejest rze rubewidencjidzialalnosci gospodarc zej' Je2eliosoba"/osoby podpisuj4ca ofertg dzjalana podstawie pelnomocnicfwa, topelnomocnictwo to musi obejmowai uprawnienie do podpisania oferty. pelnomocnictwo 
musi zosta6zlo2one wraz zofert4 w oryginale lub notarialnie poswi adczonejkopii. Do pelnomocnictwa naleiyzalTczyt dokumenty potwierdzaj4ce, Leosoba udzielajlcapelnomocnictwa byla upowazniona doreprezentowania wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza.w szczeg6rnosciprzez zal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.zasadyskladania oferty przezpodmioty

wystgpujqce wsp6lnie: 2' l ' wymagane oswia d'czeniawskazane w pkt rII. 3) (oswiadczenie wykonawcy ospelnianiu warunk6w udziafuw postgpow aniu orazoswiadczenie wykona wcy, zenie podlega
wykluczeniu na podst awie art' 24 ust' I pkt 12- 23 i ust. 5 pkt r, 2 i 4 ustawy pzp)powinny by6 zroLoneprzez kazdego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. oswiadc zeniatemaj4 pofwi erdza.spelnianie warunk6w udziafuw postgpow aniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym
kaady z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpow aniu orazbrak podstaw
wykluczenia' 2'2' wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6rn4 zobowiqzaHi sE do ustanowienia pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpow aniu oraz
do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie
pelnomocnika musi zawietal w szczeg6lnosci: wskazanie postgpowa nia o zam6rvienie publiczne, ktorego
dotyczy' wykonawc6w ubiegai4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego
pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokum enty) zawieruj4cyustanowienie
pelnomocnika musi by6 podpisany w irnieniu wszystkich wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o
udzielenie zam6wieni a, przez osoby uprawnione do skladania oswiad czeh woli,wymienione we
wlasciwym rejestrze lub ewidencji wykonawc6w. ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze
zosta6' zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onej wrazzofert4. Dokument (lub dokumenty)
zawieruj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zostat zlohony wraz zofert4 w fonnie oryginalu lub
notarialnie poswiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6 w) zawieraj?cego ustanowienie
pelnomocnikanaleiry zalqczyc dokumenty potwierdzaj qce, Leosoba udzielajqcapelnomocnictwa byla
upowazniona do reprezentowania wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza;
w szczeg6lnosciptzez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru s4dowego) . 2.3. wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane b9d4 wyl4c znie zpelnomocnikiem. 2.4. wypelniaj4c formularz oferty, jak

https://bzp'uzp .gov'pllzP400Podgladopublikowanego.aspx?id=44e5f609-4557-4d02-b513-9f4666960b44
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r6wnie2 inne dokumenty, powotuj4c sig na wykonawca, w miejscu np. nazwai adres wykonawcy'naleLy

wpisa6 dane dotycz4ce wykonawc6w wsp6inie ubiegajEcych sig o udzielenie zam6wienia' a nie

pelnomocnika tych wykonawcow. 3. wykonawca, kt6ry powoh*je sig na zasoby innych podmiot6w' w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczen \a orazspelniania' w zakresie' w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu, zamie Szczainformacje o tych

podmiotach w oswiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu

warunkow udzialu w postgpowaniu oraz oswiadczenie wykonaw cy, zenie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24ust. l pkt rz-z3iust.5pkt l,2i4ustawypzp).4.wykonawcawterminie3 
dniod

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. g6 ust' 5 ustawy Pzp przekazuje

zamawraj4cemu oswiadczenie (w oryginale) o przynare'nosci rub braku przynale'nosci do tej samej

grupykapitalowejoktorejmowawart.24ust.IpkI23ustawyPzp.Wrazzez\o2eniemoSwiadczeniao

przyna|eznoSci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania o udzierenie zam6wienia, dowody ,Lepowrqzaniazinnym 
wykonawcq nie

prowadz4 do zakt6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia' wymagane o.wiadczenie'

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym powinno by6 zro.oneprzezkazdego wykonawca wsp6rnie

ubiegajQcegosigozam6wieniewodniesieniudowykonawc6w,kt6rzyz|ozylriodrgbneoferty.

wykonawca jest uprawniony z\ozy6 wraz zofert4 oswiadczenie (w oryginale) o braku przynaleLnosci do

grupykapitalowej,wrozumieniuustawyzdn\al6lutego200Tr.oochroniekonkurencjiikonsument6w,

jezeriwykonawca nie jest czlonkiem Ladnejgrupy kapitalowej. wykonawca jest zobowiqzany ztozy'

oswiadczenie o braku przynaleLnosci do grupy kapitalowej zgodnie zprawdq,po ustaleniuznaleLyt4

starannosci 4, Le nie zachodz4w jego przypadku powi4zania tworzqcegrupq kapitalow4' w rozumieniu

ustawy z dnial6 lutego 2007 r,o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze Swiadomo'ci4,2e

skladanie nieprawdziwych oswiadczeh stu24cych uzyskaniu zam6wienia pubricznego podlega

odpowiedzialnosci karnej. w takim przypadku, wykonawc amo*enie sklada6 oswiadczenia o braku

przyna|e'no.ci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okoliczno.ciach, o kt6rych mowa w art'

24rst.ll ustawy pzp,tj.w terminie 3 dni od dnia zamie szczenrana stronie internetowej zamawiai4cego

informacji z otwarcia ofert, zamawiaj4cynie bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wzywal wykonawcy do

uzupelnieniaoSwiadczeniaobrakuprzyna|ehno5cidotejsamejgrupykapitalowej'5.Zamawiaj4cy

wykluczyWykonawcazpostgpowania,oilezajd4wobectegoWykonawcyokoliczno6ciwskazanewart.

24 
'st. 

I pkt r2_23oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp. 6.Wykonawca nie jest obowi4zany do zro'enia

oswiadczefr lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznosci, o kt6rych mowa w pkt III'4) i III'5)

(aktualne na dzieitzLozeniaoswiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznosci spelniania

warunk6w udzia1uw postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), jezeli: 1) wykonawca wska2e

dostgpnos6 oswiadczeri lub dokument6w, o ktorych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod

https://bzp.uzp.gov.p|/ZP400PodgladopubIikowanego.aspx?id=44e5f609-45574d02.b513.9f4666960b44
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okreslonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbazdanych, w szczeg6lnosci
rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnial7 lutego 2005 r.o informatyzacji dzialalnosci
podmiot6wrealiztjqcychzadaniapubliczne (t.j,Dz.lJ.z2017r.,poz.570,zp6'n.zm.).wtakim
przypadku zamawiajqcy pobiera samodzieln ie z tychbaz danychwskazane przezwykonawca
oswiadczenia lub dokumenty' Dotyczy to w szczegolnosci informacji odpowiadaj4cej odpisowi
aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2O sierpnia
1997 r' o Krajowym Rejestrze SEdowym (t'j- Dz.IJ - z 2018 r., poz. 9g6) orazwydruk6w z centrarnej
Ewidencji i Informacj i o Dzialalno$ci Gospo darczejzgodnie z art. 46ust. r ustawy z dnia 6 marca 20rg r,o centralnej Ewidencji i Informacj i o Dzialalnosci Gospo d,arczeji punkcie Informacji dla przedsigbiorcy
(Dz'u' poz' 647)' 2) wykonawca wskaze oswiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III.4) in'5)' kt6te znajduj4 sig w posiadan iuZamawiajacego, w szczeg6lHosci oswi ad,czenialub dokumenty
przechowywane przez Zamawiajqcego zgodn ie z art.97 ust. I ustawy pzp. w takim przypadku
ZamawiaiEcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziafu w postgpow aniu orazbraku podstaw
wykluczenia' korzysta z posiadanych o6wiadczefi lub dokument6w, o ile s? one aktualne. 7. Ie.eli
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast
dokument6w' o kt6rych mowa w pkt III.4) (odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dzialalnosci gospoda rczej, je2eliodrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
ewidencji) - sklada dokument lub dokurnenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwier dzajEce odpowiedn io, Lenie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosci' 7' l ' Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczesniej ni2 6
miesigcy ptzeduplywem terminu skladania ofert.7.2. Iekeliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniamaosoba, kt6rej dokument dotyczy,nie wydaje sig
dokument6w' o kt6rych mowa w pkt 7- zastgpujesig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy' ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, zlo2one przed,notariuszem lub przed organem
s4dowym' administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospod arczegowlasciwym ze
wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby . zapisy
pktT '1' stosuje sig' 8' zamawiaj4cy uniewazni postgpowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1

ustawy Pzp' zamawiajEcy mo2e uniewahnilpostgpowanie r6wniez w przypadku okreslonym w art. 93
ust. la ustawy Pzp..
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