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r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6g Miejskich: Realizacja projektu z Bud2etu Obywatelskiego
m.st. Warsz1'yq." pn. ,rPoprawa bezpieczefistwa pieszych i rowerzyst6w na Wale Miedzesryriskim przy

Krynicznej

-

szerszy chodnik".

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie oglosz eniaz Zamieszczanie obowi4zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych
dzialalno5d, lub dzialalno6d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bqd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych
Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleiqcych do jednej lub wigcej kategorii,
o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,me mniejszy ni230Yo, os6b zatrudnionych przezzaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJAEY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmioto kt6remu zamawiajqcy 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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JeLelitak,naleLy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj? postgpowanie orazpodac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wrazz danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfistw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. f ) NAZWA I ADRES: Miasto

Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna 120 , 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo
Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909

2ll.

Adres strony internetowej (URL) : http ://www.zdm.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskad dostgp do narzgdzi i urz4dzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa
r.3) wsPoLNE UDZIELANTE ZAMoWIENIA (jeieli dotyczy):
Podzial obowi4zk6w miEdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w prz5rpadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiaj4cymi zinnychparistw
czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawial4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadajqpozostali
zamawiajqcy, cz! zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy
zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNTKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyska6 pod
adresem (URL)
Tak
http :i/www. zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zzmieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
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Tak

http://www.zdm.wawpl

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

Nie

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy 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 sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
Adres:

ZarzqdDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurz4dzerfi lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony,pelny,bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzEdzimo2na uzyska6 pod adresem:

(uRL)

SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.L) Nazwa nadana zam6wieniuprzez zamawiaj4cego: Realizacjaprojektu z Budzetu Obywatelskiego
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=264126de-875c4cQ7-aec44c247lce9141
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m.st. Warszawy pn. ,,Poprawa bezpieczehstwa pieszych i rowerzyst6w na Wale Miedzeszyriskim przy

Krynicznej

-

szersry chodnik".

Numer referencyj ny z ZDMNMIDZP 17 2/PN/6

1

/

1

9

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czg5ciowych
Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

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

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

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6,

zalcres, rodzaj

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari

i iloi6 dostaw uslug lub rob6t

) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Realizacja
projektu zBud2ettt Obywatelskiego m.st. Warszawy pn. ,,Poprawabezpieczefstwa pieszych i
rowerzyst6w na Wale Miedzeszyriskim przy Krynicznej

- szerszy chodnik". Warto66 szacunkowa

zam6wieniaprzekracza r6wnowartoSd kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani? r6wnowartoS6 kwoty 5
548 000 EURO

II.5) Gltfwny kod CPV: 45233200-I
Dodatkowe kody CPV:

953300-5
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II.6) Calkowita warto56 zam6wi enia (je2eli zamawiajqcy podqje informacje o wartoici zam6wienia):
WartoS6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych

mal<symalna

lub dynamicznego systemu zakupow

wartoi| w calym okresie obowiqzywania

- szacunkowa calkowita

urnowy ramowei lub dynamicznego systemu

zakup6w)

Il.7)Cryprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.6Tust.
1.34 ust. 6

lpkt6iTtubwart.

pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre$lenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

ktorych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach lub dniach:
lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia: 2019-ll-29

Jkes w miesi4cact Okres w dniach Datarczpoczgcia Datazakoficzenia
L0t9-1,1-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYMI

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
m.r)

WARUNKT UDZTALA W POST4POWANIU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w
Okre6lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreSlenie warunk6w: OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig

Wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji
ekonomicznej lub finansowej tj.: l.Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe
(na podstawie ,,rachunk6w zysku

i strat" pozycja ,,przychod netto ze sprzeda2y produkt6w, towar6w i
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material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzedaZy i zr6wnane z nimi") w wysokosci nie mniejszej ni2 110
000,00 zl (slownie: sto dziesigd tysigcy zlotych).2.Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno3ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno(;ci zwiqzanej zprzedmiotem
niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej 55 000,00 zl (slownie: pigddziesiEtpiEC
tysigcy z\otych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy,ktorzy spelniaj4
nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej tj:

l.Wykonawca nie wczeSniej ni2w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert,
jeLeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy

- w tym okresie wykonal:

a

co najmniej 2 zadania

polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub budowie dr6g publicznych klasy mrn. Z w granicach
miasta, w zakresie u\o|enia nawierzchni chodnika zplytbetonowych lub kostki betonowej lub kostki

kamiennej o powierzchni min. 1 000m2 kaide.2.Wykonawcama do dyspozycji osoby legitymuj4ce
sig

kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do

stanowisk, jakie zostan4 im powierzone,w szczeg6lnoSci okreSlonymi przepisami ustawy z dnraT

lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t

j. Dz. U . z 2018 r., poz. 1202, z p62n. zm.), zgodnie z poniiszym

wykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana hczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawniefi (w
latach) - DoSwiadczenie zawodowe

- podstawa

dysponowania. 1. Kierownik budowy z uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robotami w specjalnoSci inzynieryjnej drogowejbez ograniczeh- |

osoba-

5lat- 5lat-podstawa

10 lat

podstawa dysponowania(umowa o praca) Osoba wskazana na stanowisku kierownika budowy

-

dysponowania;2. Majsterrob6t drogowych- 1 osoba-nie dotyczy-

powinna posiada6 odpowiednie uprawnienia budowlane) a wigc uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca
1994 r. Prawo budowlane

(tj.Dz.U.22018

r., poz. 1202, zp62n. zm.) orazrozporz1dzenia 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 im inne wazne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej obowi4zujqcych
przepis6w oraz posiada6 aktualne zai;wiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorz4du
zawodowego (zgodnie ztstawqz dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodolvych architekt6w,

in2ynier6w budownictwa oraz urbanist6w

(tj.Dz.U.

22016 r. poz. 1725, zp62n. zm.)). Stanowiska

okre6lone powyzej mog4 zostal r6wniez powierzone obywatelom paristw czlonkowskich

Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych laaj6w Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zgodnie z art. l2a ustawy Prawo budowlane otaz z przepisami ustawy z dnia22 grudnia2}I5 r. o
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zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach czlonkowskich unii

Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz' 227 2)'

wniosku o dopuszczenie do
Zamawraj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we
udziah.r w postgpowaniu

imion i nazwisk osob wykonuj4cych czynno6ci przy tealizacji zam6wienia

wrazzinformacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

rII.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. L ustawy Pzp

llI.Z.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art' 24 ust.5 pkt I ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ttst. 5

Tak (podstawa wykluczenia okreslona

pkt2 ustawy Pzp)

w art.24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

rrr.3) WvKAZ oSwIADCZEN SKLADANYCHPRZEZ wYKONAwCq W CELU

wsT4pNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI-NIA
WARUNKI ADZTL\,U W POST4POWANIU ORAZ SPET.NIA KRYTERTA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW,

SKT

ADANYCH PFIZEZ

wyKoNAwcq w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWTERDZENIA OKOLICZNOSCL O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3
USTAWY PZPZ
Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona, do zloLeniaw

Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh z\ohenia oSwiadczefi lub
dokument6w, potwierdzajqcychbrak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzeniabraku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wlaSciwego rejestru lub z
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centralnej ewidencji i informacj i o dzialalnoSci gospod arczej, jeleliodrgbne przepisy
wymagajq wpisu
do rejestru lub ewidencji.

m.5) WYKAZ oSwrnnczEN LUB DoKUMENTow sKr,ADANycH prtzuzwyKoNAwcq
W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
uI.5.1)

w ZAKRESIE

SPET,NTANIA WARUNK6w

uozrAnu w posTqpoWANru:

l.Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona, do zloaeniaw
wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieft zlo2enia oSwiadczeri lub
dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia tj.: 1.1. W celu potwierdzema spelniania warunku o kt6rym mowa w
sekcji III1.2 pkt

I - czgi;ci sprawozdania finansowego

(rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

sporz1dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, a jeheli podlega ono badaniuprzez biegtego rewidenta zgodnie zprzeprsami
o rachunkowoSci, r6wniez

z opiniEo

czgSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

mezobowiqzanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreslaj4cych
obroty oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie trzy lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia
dzialalnoSci jest kr6tszy - za ten okres.

Z

zaL1czonej czgSci sprawozdania finansowego powinno

wynika6, ze sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzelnia 1994 r. o
rachunkowo6ci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeLeh

jednostk4 kieruje organ wieloosobory - przez wszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku
odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego uzasadnienia dol1czonego do sprawozdania
finans ow e go. W

p

rzyp adku Wykonawc 6w ni

ez ob

owi

4

zany ch

d

o

sp

orz4d zania spr aw ozdania

finansowego Zamawiaj1cy, za,, inne dokumenty" uzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT zNo2onqw
Urzgdzie Skarbowym. 1.2.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji

pkt2- - dokument6w potwierdzajqcych,

lll1.2

ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cytvilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiEzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na
sumg gwarancyjn4 okre6lon4 przez Zamawiajqcego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty

ubezpreczenia). 1.3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w sekcji

III 1.3 pkt 1:

- wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5latprzeduplywem
terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow)narzecz kt6rych roboty zostaly
wykonane, z zal1czeniem dowod6w okreSlaj4cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane

nale?ycie,w szczeg6lnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie zprzepisami prawa
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o kt6rych mowa' s4 referencj e b4d2
budowlanego i prawidlowo ukofr czone, przy czym dowodami,
roboty budowlane byly wykonywane' a
inne dokumenty wystawroteprzezpodmiot, narzeczkt6rego
jest w stanie uzyskad tych
je2eli z uzasadnio nej wzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
l'4'W celu
dokumentow - inne dokumenty - zalqczniknr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy")'

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji
przezWykonawc

E

III

1.3 pkt2 - wykazu os6b, skierowanych

do realizacji zam6wienia publicznego,wrazz informacjami na temat ich

wykonania
kwalifikacji zawodowych, uprawnier! do6wia dczenia i wyksztalcenia niezbqdnych dla
informacj4 o
zam6wienia publiczne go, atakiezakresu wykonywanychprzeznie czynnoSctoruz
podstawie do dysponowania tymi osobami - zaNqcznik nr 3 (,,Wykaz os6b")

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

IIr.6) wyKAZ oSwrnuczEN LUB DoKUMENTOw SKT,ADANYCH PR.ZE,Z wYKoNAwcq
w posT4powANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLTCZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

I PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ie4eliz uzasadnio nej przyczyny wykonawca nie mohe zlo2y6 dokument6w dotycz4cych sytuacji
finansowej lub ekonomicznejwymaganychprzezZamawiajqcego, moze przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w
udzialu w postgpowaniu.Z. Wykonawcamohe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjachorazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego
czgsci,polega6 na zdolno6ciach technicznychlub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w,niezalehnie od charaktenr prawnegolqczqcych go znim stosunk6w
prawnych. 2.1 .Wykonawca, kt6ry poleganazasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie
oceniona najwy1ej,powinien przedlo?yt w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi4zany zloLyf wykonawca, jak r6wniez
te same dokumenty dot. potwietdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, kt6re

wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na
zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqcemu, 2e realizujqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci
przedstawiaj4c zobowi1zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w napotrzeby realizacji zam6wienia. Zobowrqzanie, o kt6rym mowa powyzej przedstawia
Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej.23.W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c
na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w nazasadach okreSlonych w art. 22austawy Pzp,
bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym nalefl.e wykonanie

zam6wieniapublicznego orazoceny, czy stosuneklqczqcy wykonawcAztymipodmiotami gwarantuje
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rzeczWisty dostgp do ich zasob6w, ZamawiajEcy 24dadokument6w okre6lajEcych w szczeg6lnosci:
2'3.1' zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania
zasob6w innego podmiotu, przezWykonawcg,przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.3. zakres i okres
udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wieni a,2.3.4. czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego
wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udziahs.w postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia, zrealintje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych
wskazane zdolno6ci dotycz42.5. Jeileli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w piet 2.,nie potwierdzaj4 spelnieniaprzezwykonawcg
warunk6w udziaku w postgpowaniu lub zachodz1wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,
zamawraj1cy 2qda, aby wykonawca w terminie okreslonym przezzamawiajqcego: 1) zast4pil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zal sig do osobistego wykonania
odpowiedniej czESci zam6wienia, jeileliv'"yka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg
finansow4 lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w pkt 2. 3. Wykonawca zalqczy do oferty kosztorys

ofertowy (zgodnie zprzedmiarem rob6t zal1czonymw rczdziale VI). Do kosztorysu ofertowego
nale2y zalqczyl strong tytutow4.

SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.l) OPN
ry.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj4cy 24d,a wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4zany, przed uplywem terminu skladania ofert,
wnieSd wadium na ca$ okres zwi4zania ofertE, w wysokoSci 5 000,00 zl (slownie: pig6 tysigcy

zlotych).

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

Nie
Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert
katalo g6w elektronicznych

:

Nie
Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub do\qczenia do ofert katalog6w
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=264126de-875c4c07-aeeA4c247fceg141
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elektronicznYch:

Nie
Informacje dodatkowe:

W.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

oferty zasadniczej:
Zlo1enieoferty wariantowej dopttszczasig tylko z jednoczesnymzlo2eniem

w postgpowaniu
IV.1.6) przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyine)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymaln a liczba wYkonawc6w

Kryteria selekcji wYkonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidzianamaksymalnaliczbauczestnik6wumowyramowej:

Informacje dodatkowe:

zam6w ienie

ob ej muj e

ustanow i eni e dynamic znego

sys

temu z akup 6w

:

Nie
Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz1ce
dynamicznego systemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id
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:

Nie
Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznychinformacji potrzebnych
do
sporz}dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nalezy poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elemenfy, kt6rych wartofci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

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

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:
Informacj e doty czqce przebiegu aukcj i elektronicznej

:

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

wykonawcy bEda mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pieri):
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczeh
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich kwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloLyli nowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IY.2.2) Kryteria

1. Cena ofertowa

brutto

https:i/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=264126de-875c-4c07-aec44c247fce9141

12t21

2.08.2019

https://bzp.uzp.gov.pl/Zp400Podgladopublikowanego.aspx?id=264126de-875c4c07-aecA4c247fce9141

r..ll
Oto.t gwarancji jako6ci wykonanych robotl40'00
lZ.

-ll

|

Pzp (ptzetarg
IV.2.3) Zastosowanie procedury' o kt6rej mowa w art. 24aa ust' 1 ustawy
nieograniczonY)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negociacii z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

przewidziane jestzastrzeLenieprawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przepr ow adzeni a ne gocj acj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograni czenia 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 wymagahzamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko$ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiqzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jeileli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postqpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby torwiqzah:
Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadad
wszystkie oferty:

hftps://bzp.uzp.gov.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=264126de-875c4c07-aed4c247'fce9141
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podle gajycychnegocjacjo m poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzieprowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz4dzeh informatyc zny ch:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci
post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rry nie zlo2yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treici zawieranej umowy w sprawie
zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wyma gani a doty cz4c e zab ezpie czenia nale2yte go wykonani a umowy

:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowier[ zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:
7' Zamawiajqcy przewiduje mozliwoS6 dokonaniazmianpostanowiefi umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
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l.l

Zmianaterminu ukoirczenia rob6t.

l.l.l

Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w

od okreSlonych
szczeg6yLosci: a) klgski zywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegajEce

w,,ST",

dokonywanie
uniemozliw Lajqceprowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzeri,

geologicznymi,
odbior6w, 1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami
znymilub terenowymi, w szczeg6h'nSci: a) niewlpaly, niewybuchy; b) wykopaliska
archeologic

warunki geologiczne np': archeologic zne; c) odmienne od przyjqtych w dokumentacji projektowej
- inna ni2
wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja technicznaitp.
okreslona

w,,sT" wilgotnos6 gruntu. d) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki

terenowe,

w

obiekt6w;
szczeg6lnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych

zdarzenia losowego
e) w razie koniecznogci podjgcia dzialahzmierzajqcych do ograrriczenia skutk6w
z pewnoScil, szczeg6lme
wywolaneg o przezczynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidziet
zagra1ajqcego bezpo6rednio

zyciui zdrowiu ludzi. f) Zmiany,w przypadku uzasadnionego polecenia

od
Zamawiajqcego dokon ania zamiennych robot lub ich czgsci; wyst4pienia rob6t dodatkowych,

jezeli terminy ich zlecenia,
wykonania kt6rych uzale1nione jest wykonanie zam6wienia podstawowego rodzaj lub zakres, uniemozliwiaj4dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. g) Zmiany bgd4ce
nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przezuprawniony organ lub nakazania wstrzymania

rob6tprzezuprawnione organy, zprzyczynniewynikaj4cych zwiny Wykonawcy; 1.1.3 Zmiany bqd4ce
nastgpstwem okoliczno6ci le24cych po stronie Zamawiajqcego,

w szczeg6lno6ci:

a) wstrzymanie rob6t

przezZamawiajqcego; b) koniecznoS6 usunigcia blgd6w lub wprowadzenrazmianw dokumentacji

projektowej lub Specyfikacji Technicznej;1.1.4 zmiany bgd4ce nastgpstwem dzialania organ6w
administracji i innych podmiot6w o kompetencjachzbli2onych do organ6w administracjiw szczeg6lno6ci
eksploatator6w infrastruktury oraz wla6cicieli grunt6w pod inwestycjg,w szczeg6lnoSci: a) przektoczenie

zakre6lonychprzezprawo lub regulaminy,

a

jeSli takich regulacji nie ma - typowych w danych

okolicznoSciach, termin6w wydawaniaprzezorgany administracji lub inne podmioty decyzji, zerwolefi,
uzgodnieri itp.; b) odmowa wydania przezorgany administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zerwoleh,uzgodnieri zprzyczynniezawinionychprzezwykonawcg, w tym odmowa udostqpnieniaptzez
wlaScicieli nieruchomoSci do cel6w realizacjiinwestycji; 1.1.5 inne przyczyny zewngtrzneniezale1ne od
Zamawiajqcego orazWykonawcy skutkuj4ce niemozliwoSci4 prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnoSci przewidzianych Umow4; W przypadku wystqpienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci

wymienionych w pkt 1.1.1 - 1.1.4 termin, o kt6rym omowa w $ 2 ust. 2 umowy moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakoirczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b

nale$y,nie

dtu2ej jednak niz o okres trwania tych okolicznoSci. W przypadku okoliczno6ci wymienionej

w pkt. l.1.2lit. f Zamawiaj4cy przewiduje zmiang wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w
trakcie realizacji zam6wienia. Rozliczenie rob6t nastqpi wtedy metod4 powykonawczEzzastosowaniem
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Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia.

1.2.I zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lno6ci nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a)
niedostgpnoSi na rynku material6w lub urz4dzei wskazanych w dokumentacji projektowej
lub

Specyfikacji Technicznej spowodowanazaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych
material6w lttb urz}dzeri, b) pojawienie sig na rynku material6w lub urz4dzef nowszej generacji
pozwalai4cvch na zaoszczgdzenie koszt6w realizacji przedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umo2liwiaj4ce uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c) pojawienie sig
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalaj1cej na zaoszczgdzenie czasu realizacji

inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak r6wnie2koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, d) koniecznoil zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwipzah
technicznych/technolo gicznych niL wskazane w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Techn icznej,

w sytuacji, gdyby zastosowanre przewidzianych rozwiEzah grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany technologiczne prowadzyce do:1) obnizenia kosztu
wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakoSci i funkcjonalno6ci; 2) obniaenia koszt6w uzytkowania obiektu
czy eksploatacji urzqdzeh, przy braku zmiany ceny kofrcowej; 3) podniesienia wydajno Sci urz1dzeh,
podniesieniabezpieczefistwa, usprawniefr w trakcie u2ytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny

koricowej; zlecenie rob6t z koniecznych do wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu
technicznego urz1dzeh infrastruktury technicznej, 0 odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej

lub Specyfikacji Technicznej warunki geologiczne skutkuj4ce niemozliwoSci4 zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zalo2eniach technologicznych, g) odmienne od przyjgtych w
dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej warunki terenowe, w szczeg6lno6ci istnienie
zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h) konieczno!;(, zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi1zafitechnicznych lub materialowychzewzglEdu na
zmiany obowiqzuj4cego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) konieczno66 usunigcia sprzecznoSci w
dokumentacji w przypadku niemozno6ci usunigcia sprzecznoS ci pny pomocy wykladni, w szczeg6lno6ci

gdy sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszeristua. I.2.2 W przypadku wystqpienia kt6rejkolwiek z
okoliczno6ci wymienionych w pkt 1.2.1molhwa jest w szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania,

material6w i technologii rob6t, jak r6wnie2 zmiany lokalizacji budowanychurz4dzeh. Zamawiajqcy
przewiduje w takiej sytuacji zmiang wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie
realizacji zam6wienia.Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonawcz4zzastosowaniem stawek
przyjgtych do wyceny rob6t w ofercie wykonawcy. 1.2.3 Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez
Zamawiajqcego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okaze sig

konieczne; I.2.4 Zmrany w przypadku wyst4pienia niezamierzonego pominigcia w przedmiarach
okreSlonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania calo6ci zam6wienia
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jednostek
podstawowego, a tak1ew przypadku obiektywnej konieczno6cizmniejszenia,bqd2zwigkszenia
przedmiarorvych i zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieh dodatkowych,

kt6rych przedmiot wykraczapoza obiekt, nie jest objEty przedmiotem zam6wieniazawartym w SIWZ).
ZastrzeLenie- je1elikoniecznoS6 rob6t dodatkowych wynika z btgd6w lub zaniedbari Wykonawcy, prace

takie zostan4 wykonan e przez Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 Pozostale zmiany
spowodowane nastgpuj qcymi okolicznoSciami: a) sila wyilszauniemozliwiaj4ca wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiajqcego z realizacji czqi;ci przedmiotu umowy. c)
kolizja z planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymiprzez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostan4ograniczone do zmian koniecznych powodujEcych uniknigcie lub
usunigcie kolizji. d) zmiany uzasadnione okoliczno6ciami o kt6rych mowa w art. 3571 Kodeksu

cywilnego. e) gdy zaistnieje inna okolicznol6 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj4ca
niemozliwoSci4 wykonania lub nale2ytego wykonania umowy zgodnie zSIWZ. f) zmiany prowadz4ce do

likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; 1.3.1 W przypadku
wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczno6ci wymienionych w pkt 1.3 , mozliwa jest w szczeg6lno6ci zmiana
sposobu wykonania, materiat6w i technologii rob6t, jak

rownie| zmiany lokalizacji budowanych

urzydzeh. W przypadku ppkt. b-d zmiany mog4 dotyczyl zakresu wykonywanych prac, zmian

dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie rob6t, z ktorych Zamawiajqcy

rezygnuje.Wszystkie powyhszepostanowienia w punktach

l.l,1.2. i

1.3 stanowi4 katalog zmian na kt6re

Zamawiajqcy mo1ewyrazi| zgodE.Nie stanowi4 jednoczesnie zobowiqzania do wyrazenia takiej zgody r
nie rodz4 Ladnego roszczenraw stosunku do Zamawiajqcego. 1.4 Zmiana os6b i podmiot6w. 1.4.I
Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku zdarzeh losowych
pelniEcej
nrezale1nych od Wykonawcy, na uzasadnione wyst4pienie wykonawcy, 1.4.2 Zmiany osoby

lub na
funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezale2nej od Wykonawcy
na
L4danieZamawrajqcego jezeli nie wywi4zuje sig onznalohonych obowiqzk6w,1.4.3 Zamawiaj4cy,

pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszczazmiang podwykonawcy lub rezygnacje zudziatu
podwykonaw cy przy realizacjiprzedmiotu umowy. Zmianamo2e nast4pi6 wylqcznie po przedstawieniu

przezWykonawca o6wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu

umowy oraz obraku roszczehwobec wykonawcy ztytulurealizacjtrob6t. Jeheli zmiana dotyczy
udzialu
podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig wykazuj4c spelnianie warunk6w
w

po

podwykon aw ca wyka2e
stgpow aniu, Zamawiaj 4cy dopuSci zmianq p od warunk iem, 2e nowy

postgpowania o udzielenie
spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszymni2wskazane na etapie
przyslugujqcej
zam6wieni aprzezdotychczasowego podwykonawca. Forma zaplaty naleznoSci
jesli zostanie wprowadzona do umowy
podwykonawcom, mo2e ulec zmtanie zprzyczyrLobiektywnych,
umowy jest
aneksem podpisanym przezstrony umowy. 2. Warunkiem wprowadzeniazmianzawattej
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sporzEdzenie podpisan ego przez Strony Protokolu zmiany umowy okreSlaj
4ce go

przycrqy zmiany oraz

potwierdzajAcego wystEpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w

niniejszym paragrafie. Protok6l zmiany umowy bgdzie zalqcznikiem do aneksr.3. Zmiany umowy mogq
by6 dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust.

I pkt2-6

ustawy

Pzp. 4. Strony przewiduj4 mozliwoS6 zmiany umowy w zakresie wymagari Ustawy o elektromobilno6ci

i

paliwach alternatywnychzdnia 1l stycznia 2018 roku (Dz. U. 20I8,poz.3l7),o kt6rych mowaw $ 7
ust. 25 umowy,

jeieli: a) zostan1 wprowadzone zmiany przedmiotowej Ustawy, maj4ce wplyw na

wymagania okreSlone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostan4 wprowadzone przepisy wykonawcze
do przedmiotowej Ustawy, maj4ce wplyw na wymagania okre6lone w SIWZ oraz niniejszej umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (je2eli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2019-08-20, godzina: l0:00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnE potrzebg udzielenia zam6wieni a (ptrzetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem):

Nie
Wskaza6 powody:

JEzyk lub

jgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

>pl
IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
1V.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' kt6re mialy by( przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki sluZ4ce
sfinansowaniu zam6wief na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przezn czy6 na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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wrazzzalqcznikami musi by6 podpisanaprzez WykonawcA. Zamawiaj4cy wymaga, aby

ofertg,,podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej. Je2eIi osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zosta6
zlohone wraz z ofert4 w oryginale lub notarialnie po6wiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleLy
zalqczy1, dokumenty potwierdzaj 4ce,2e osoba udzielajqca pelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza(, w szczeg6lnoSci
przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.Zasady skladania oferty przezpodmioty
wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.l.Wymagane oSwiadczeniawskazane w sekcji III.3 (oSwiadczenie Wykonawcy
o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e:, nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.

I

pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp) powinny byt zloaone

przezkahdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczeniate maj4 potwierdzat
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

ka2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowi4zani s4 do ustanowienia pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu albo petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie
pelnomocnika musi zawierat w szczeg6lno6ci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego
dotyczy, Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego

pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie
pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegajEcych sig wsp6lnie o
udzielenie zam6wienia,przez osoby uprawnione do skladania oSwiadczef woli, wymienione we

wla6ciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze:
zostal zawarte w umowie o wspoldziatraniu zloionejwrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty)
zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zloIony wrazz ofert4 w formie oryginatu lub
notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawieraj4cego ustanowienie
pelnomocnika nale2y zalyczyt dokumenty potwierdzaj qce, 2e, osoba udzielajqca pelnomocnictwa byla
upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat

w szczeg6lnoici przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.3. Wszelka korespondencja
orczrozliczenia dokonwvane bgd4 wylqcznie z pelnomocnikiem. 2.4.Wypelniajqc formularz oferty, jak
r6wnie2 inne dokumenty, powotuj4c sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy,nale2y
wpisa6 dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie
pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby imiych podmiot6w, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w
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tych
powotuje sig na ich zasoby, warunk6w udziahu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o
podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu
na
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu

podstawie art.24ust.

l pkt lz-23iust.5pkt l,2i4ustawyPzp).4.Wcelu

wykazaniabrakupodstawdo

mowa w
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okolicznoSciach, o kt6rych

art.24ust. I pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
(w
informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaz.tje Zamawiaj4cemu oSwiadczenie
o kt6rej mowa w art'
oryginale) o przynalehnoSci lub braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej

24 ust.

I

pl<t

grupy
23 ustawy Pzp. Wraz z.e zloLeniem oSwiadczenia o przynale2to6ci do tej samej

udzielenie
kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem wykluczenia z postqpowania o
w
zam6wienia, dowody, '2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zald'6cenia konkurencji
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym

powinno byt z\oLoneprzezkazdego Wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu
do wykonawc6w,

kt6rry zlobyliodrgbne oferty - zalqcznlknr 4. Wykonawca jest uprawniony zloLytwraz

z ofert4ogwiadczenie (w oryginale) o braku przynalehnoSci

do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, je2eli Wykonawca nie jest czlonkiem
Ladnejgrupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zlozyt o6wiadczenie o braku przynale2noSci do
jego
grupy kapitalowej zgodnie z prawd4, po ustaleniu z nale|yt4 starannoS ci4, 2e nie zachodzTw

przypadku powiqzania tworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnia 1 6 lutego 2007 t. o
ochronie konkurencji i konsument6w oraz z.e Swiadomo6ci4, 'ze skladanie nieprawdziwych o6wiadcz.eri
sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnoSci kamej. W takim przypadku,

.

Wykonawc amo1enie sklada6 oSwiadczenia o braku przynalehno6ci do tej samej grupy kapitalowej, na
podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rychmowaw art. 24ust.1l ustawy Pzp,tj. wterminie 3 dni oddnia
zamieszczenia na stronie internetowej ZamawiajQcego infonnacji

z otwarcia ofert. Zamawiaj4cy nie

bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia o6wiadczenia o braku
przynaleanoSci do tej samej grapy kapitalowej

.5. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawca

z postqpowania, o

ile zajdqwobec tego Wykonawcy okoliczno6ci wskazane w art. 24 ust. I pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt I,2Ar 4
ustawy Pzp.6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloilenia oSwiadcz.eri lub dokument6w
potwierdzaj4cych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5 (aktualne na dziei.zlo2enia
oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzajqokoliczno6ci spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), je2eli: 1) Wykonawca wskaze dostgpnoSd
poSwiadczefr lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji

III.4 i III.5 w formie elektronicznej pod

okreSlonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbaz danych, w szczeg6lno6ci
rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno5ci,
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podmiot6w realirujqcychzadaniapubliczne (tj.Dz.tJ.22017 r.poz.570 zp61n.zm.). W takim
przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przezWykonawcg
oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to

w

szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
'1997 r' o Krajowym Rejestrze S4dowym

(tj.Dz.lJ.

i Informacji o DzialalnoSci

dnia2O sierpnia

22018 r., poz. 986) oruzwydruk6w z Centralnej

EwidencjiilnformacjioDzialalnoSciGospodarczejzgodnie zart.46ust.
o Centralnej Ewidencji

z

Gospo d,arczej

l

ustawy zdnja6marca20lgr.

i Punkcie Informacji dla przedsigbiorcy

(Dz'U. poz.647).Wykonawca wskaze oSwiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5,
kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiajqcego,

w

szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywaneprzezZamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku
Zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu orazbraku podstaw
wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczehlub dokument6w, o ile

sQ

one aktualne.

7. JeLeli

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 gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajqwpisu do rejestru lub
ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7", powinny by6 wystawione nie wcze(;niej niL 6

miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. T .2. Jeleliw 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. zastEpuje sig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio
oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, zlo2one przednotariuszem lub przed organem

s4dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze
wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy

pkt 7.1. stosuje sig. Zamawialycy uniewazni postgpowanie w przypadkach okreSlonych w art. 93 ust. I
ustawy Pzp. Zamawiaj1cy mohe uniewa2ni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okre6lonym

ust.

1a

w art.93

ustawy Pzp)'

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=264126de-875c-4c07-aec44c247fceg141
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