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Miasto Stohczne Warszawa - Zaru4rJ Drrig N{iejsliich: Utrzynranie i rrzwrij horporacyjnej architektury integracji i wymiany danych

OGLOSZENIE O ZAI\{oWlENlU - Uslugi

Zamieszczanie oglovenia: Zatnieszczans obowiqzliowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub prtgramu wsp6lfinansonnnego ze Srodk6w Unii Eurupejskiej

Nie

Nazwa plojektu lub progranru

O zamdwienie mo94 ubiega6 sig wyl4cznie zalilady pracy chrunionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno5d, lub dzialalno56 ich

wyotlrgb;rionych organizacyjnie jodnostek,tt6rt bgd4 realizowaly zam6rvienie, obcjmuje spoleczn4 i zarvodow4 integracjg os6b

bgd4cych czlonkami grup spolecznie margihalizowanych

Nie

Nale2y podad mininrah'ry procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleZqcych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w att.22 ust.2

ustawy Pzp, nie mnie.jszy niz 30yq os6b zatrudnion ych przezzaktady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w 7o)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przepmrvadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprlrvadza podmiot, ktdrtnru zarnarviaj4cy porvierzyl/powierzyli przepxrwadzenie postgpowania

Nie '! '

Informacje na temat podmiotu kt6remu zanrawiajqcy powierzyl/porvierzyli pruwadzenie postgpowania:

Postgpowanie jest przepmrvadzane wsp6lnie przcz zamrrviaj4cych

Nie '

Jezeli tak, nale2y rvynrienid zamawiajqcych, kt6zy wsp6lnie przeproradzajqpostgpowanie oraz poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danyni do kontakt6w:

Postgpowanie jest przepruwadzane u,sp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich llnii Europejskiej

Nie

W przyparlku przepmwadzlnia postqponania n,sp6lnie z zanrawiajqcymi z innych pafstw czlonl<owsl<ich Unii Europejskiej -
maj4ce zasto$wanie krajorve prarvo zanrriwiefi publicznych:

lnformacje dodatkorve:

f . l) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa- Zarz4dDrogMiejskic[ krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000 ul. ul.

Clrnrielna 120,00-801 Warszawa,rvoj.mazowieckie,patistwoPolska,tel.2255S900Qe-mait zzp@dm.waw.pl,faks2289092l1.

Adres strony internetowe.i (URL): http://wrvrv.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym rnozna uzyskad dostgp do narzEdzi i urzqdzai lub fornrat6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostqpne

I. 2) RODZAJ ZAN'IAWIAJACECO: Aclministracja sanrorz4dowa

I.3) wS POLNE IIDZIELANI E zAN{ow I BN I A (i eie li tl otlt csy1l

Podzial obowi4zk6w miEdzy.zamar.via.jq,cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postEpowania, w tym w prz)?adku wsp6lnego

przeprowadz:uria postgpowaqia z zamarviajqcyni z innych parishv czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4clch jest
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odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i rv.jakim zakresie za przqtrowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozcstali

zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkaadqo z zamarviajqcych indywidualnie, czy zam1wienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzeaz pozostalych zarnawiaj4cych):

r.4) KOMUNII(ACJA:

Nieograniczony pelny i bezpoSrcdni dostgp do dokument6rv z postqporvania nro2na uzyskad pod adrcsem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Adr.es stmny internetowej, na l<t6rej zamieszczona bqdzic specyfil<acja istotnych warunl<6rv zam6wienia

Tak

http://www.zdm.waw.pl '':'

Dostgp do dokument6w z postgpowania jestograniczony - rvigcej infornrncji nro2na uzyskad pod adrescnr

Nie

'1"
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgporvaniu nalc2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczonejest przeshnie ofert lub rvniosl<6w o dopuszczcnie tlo udzialu w postgpowaniu w inny sposrib:

Nie

Inny spos6b:

Wymaganeiest przeshnie ofert lub rvniosk6rv o dopuszczenie do udzialu rv postgporvaniu w inny sposrib:

Tak

Inny spos6b:

Oferta musi byi sporz4dzona wjgzyku polskirn w fbmrie pisemnej pod rygorem nierva2noSci

Adres:

Zarz4d lh 6 g' Miej skich, u l. Chmielna I 20, 00-80 I Warszawa, Kan cel ari a

Komunikacja elelrtroniczna wymaga korzyst ani:a z narzgrlz.i i urzqdzcri lub lbrntat6rv plik6rv, ktdre nic s4 ogdlnie dostgpne

Nie

Nieograniczorry, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych ualz$zi tno2tra uzyskad pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa natlana zam6wieniu przezzamatviaj4ccgo: lJtrzymanie i rozrv6.i korporacy.fnej architektury integracji i ra,ymiany danych

Numer refcrcncyj ny: ZDMIU M /DZP /93 /PN/80 I 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienin przeprorvadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moZliwoSci sldadania ofert czg3ciorvych

Zam6wienie podzielone jest rra czg(ci:

Nie
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Oferty lub wnioshi o rlopuszczcnie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w odniesieniu tlo:

Zamawiajqcy znstrzega sobie prano rlo utlzielenia l4cznie nastqluj4cych czgSci lub grup czQ5ci:

Malsymalnl liczba czgsci zanriwienia, na kt6re mo2e zoslad udzielone zanr6wienie jednemu wyhonawcy:

IL4) Krr5tfri opis prze4miotu zam6wienia (wielkoit, zakrcs, rodzaj i ibic dostaw, uslug lub rob6t budovtanych lub okreilenie

zapotrcebowaniaiwynagah) a w przypadliu partnerstwa innowacyjnego - olce6lenie zapotzebowania na innowacyjny produkt,

uslugg lub. roboty bu1lowlane: Utrzymanie i rozrv6j korporacyjnej architektury integracji i wymiany danych. Szczeg6lowo przedmiot

zanr6rvienia okreSlony zostal w Opisie przedmiotu zam6rvienia zzalqca'ikan'ri(Rozdzial V SIWZ). Warto6d szacunkova zam6wienia

przekraczar6wnowarto66 kwoty 30 000 EURO a jest nrniejsza ni2 r6rvnowaftoSi kwoty 221 000 EURO

tl.5) Gldwny kod CPV: 72000000'5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72300000-l

r23 l 2000-

r2315100-

t2322000-i

t86 I 4000-

ll,6) Calfrowita rVarto$d zar6wienia (jeieli zamawiajqclt podaje inprmacie owartoici zantbwienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku turiw rantowych lub dynamienego q)stemu zakup|w- szacunkowacalkowita ntaksymalna t+artoit v calym okrcsie

o b ow iqzy,w a n h u m owy r a n otv ej I u b dy n a m i cm e go s y s I e mu z a klt p 6w)

ll.7\Czyprzewidujesigudzieleniezam6wici,oktdrychmowawart.6Tust. lpkt6i?lubwart. l34ust.6pkt3ustarvyPzp:Nie

Okreslenie przedrniotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6rv na jakich zostan4 udzidone zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust' I pkt

6 lub rv art. I 34 ust. 6 pkt 3 ustauy Pzp:

il.8) Okres, w ltt6rym rcalizowane bgdzie zam6wienie lub olires, na kt6ry zostala zawa'rtu umowa ramowa lub okres, na kt6ry

zostnl ustanowiony dynamiczny system zaltuptiw:

miesi4cach: 36 lub dniach:

lub

datn rozpoczgcA: lub zztkoficzenia:.

)kres rv rniesi4cact )kres w dniacl Data rozpoczgci )ata zakoriczenii

\6

II.9) Informacje dodatkowe: Zarnawiajqcy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: rozpoczqcie: od dnia podpisania umowy,

zakoficzenie: 36 miesigcy od dnia zarvarcia unlowy.
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TECHNICZNYM

tIl.l) WARITNKI UDZlAl,l-i W POSTqPO\\ANrtr

lII.l.1),Kompetencje lub uprarvnienia do prorvndzenia okreSlonej dzialalnoSci zarvodorvej, o ile wynilia to z odrgbnych
;,

przepis6w

OkreSleriie waiunk6w:

hrformacje dodatkorve

lIL1.2) Sytuacja finansowa lub el<onomiczna

Okre5lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia nrog4 ubiega6 sig Wykonarvcy, kt6rzy spelnia.i4 nastgpu.j4ce warunki udzialu rv

postgpowaniudotyczEcesytuacji ekonorniczne.j lubfinansorvejti.: l)Wyl<ona,"vcauzyskalSredni przychtidzaostatnie3lataobrotowe

(na podstarvie .,rachunk6wzysku i strat" pozycja .,prz1clr6d netto ze spnedaiy produkt6r.v, towarow i rnaterialow" lub,,przych6d netto

ze sprzda2y\ zr6wnanez nimi") w wysokoSci nie mnie.jszej niz 300 00000 zl (slownie: trzysta tysigcy zlotych). 2) Wykonawca.iest

ubezpieczony'od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prorvadzonej dzialalnoici ztlirqzanej z przednriotem uiniejszego zam6wieria,

na sumg gwdrdncyjn4 co najmniej 150 000,00 zl (slowrie: sto pigidziesiqt tysigcy zlotych).

Infonnacje ci<idatkowe

IlI.l.3) Zdolno56 techniczna lub zarmdowa

OkreSlenie warutrkow:

Zamawia.iqcy wymaga od wykonawc6r.v wskazania u,ofbrcie lub rve lvniosku o dopuszczetie do udziafu lv postgpowaniu imion i

nazwisk cn6b wykonuj4cych czynnodci przy realizacji zarl6rvisria rvraz z inforrnacjq o kwalifikacjachzarvodowych lub doSwiadczcriu

tych os6b:

I n forrnacje dodatkowe :

III.2) PODSTAWY IVYKLUCZDNIA

III.2.1) Podstawy wyl<luczenia okre5lone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zaniawiaj4cy przerviduje wykluczenic wykonarvcy na podstarvic art. 24 ust. 5 ustarvy PzpTakZatnawiajqcy przer.viduje

nastgpujEce i'akultatywne podstawy wykluczenia: 'Iak (poclstarva u,ykluczenia okre3lona w art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

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

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

rII.3) WYIilZ OSWTADCZBN SKI,AnANl',Clt PRZEZ WV|(ONA\,VCn W CELU WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE

SELEKCJI

O5wiadczenie o nieporlleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu rvarunkdw urlzialu rv postgporvaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6rv sclel<cji

Nie

z oSwrADczEN LUB Dor(rrMINTOw, sKtr r\DANycHpP.zqz wyr(oNAwcli w posrqpowANru NAIIr.4) WYKAI

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELT] POTWIBRDZENIA OI(OLICZNOSCI. O TToNYCH S{OWA W ART.25 UST. I

PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego olbrta zostala najllyze.l ocerriona. do zlo2enia w wy^1ac7-crnyn1, nie kr6tszyrn niZ 5 dni,

terminieaktualnychnadziehzlo2eniaoSr.viadczqilubdokurnentorv,ponvierdza.j4cychbrakpodstawdowykluczeniad.: l.Wcelu
..., f',,

potwierdzenia braku podstarv wykluczenia na palstau,ie art. 24 ust. 5 pkt I ustarvy Pzp - odpis z wlaSciwego rejestm lub z centralnej

ewidencji i inlbrmacji o dzialalno5ci gospodarczej, ie2eli odrgbne przepisy wyrnagaj4 rvpisu do reiestru lub ewidencji.

IlI.5) wtfiAZ oSwIADczEw lun noruMENTOw sKrrADANyctrpRZEZ\ryyKoNAwcE w posrqpo\,vANru NA
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WEZ\\ANIE Zr\llA\\/IAJA(IEGO W CELU POTWIEITDZENIA OI(OLICZNOSCI' O XfOn'ClI MOWA W ART' 25 UST' I

PKT I I.IS'TAW\ PZP

ilr.s.I) w ZAKRESIE SPELNIANIA \\ARUNI(OW uDZlAl-u \\/POSTEPOWANIU:

Zarrrawiaj4cyu,ezwie Wykotrarvca, kt6rego olbrta zostala najrry2ej oceniona, do zlo2erlia w w)'zllaczo|ry|rr, nie k6tszynr ni2 5 dni,

terminie aktuahrych na clzieri zlo2e,iitosrviadczei lLrb doku're't6w, potrvierdzajqcych spelnia'ie rvarunk6wudzialu rv postgpowaniu tj':

l.czgscisprau,ozdanialinansorvego(rachunekzysktirvistrat),rvprzypadkLrgdysporz4dzeniesprarvozdaniawymaganejestprzepisarni

pras,a kraju, w kt6r),n1 rvykonau,ca nra siedzibg lub miejsce zatnieszkauia' a.iezeli podlega ono badanitt przez bieglego rervidenta

zgodnre z przeptsalnl o rachunkorvosci, r6rvnie2 z opiniq o czqsci badancgo sprarvozdarlia' a rv przypadku wykonawc6rv

niezoborvi4zanych do sporzqclza

z.aostatrrietrzylatlobrotowe,aje2eli okresprorvadzeniadzialalnoscijestkr66zy-zateuokres zz:'tlqczoneiczgsci sprawudania

finansorvego porvin'orvyuikac,2e sp'arvozda'iespelnia wymogi art' 52 ust' 2 ttstarvy zclnia2gtvrze('ia 1994 r' o rachurlkorvosci' tj'

2e sprarvozdanie ti'ansorve zostalo podpisane- z poclaniemzitrlfzetndaty podpisu - przez osobE, kt6rej powierzono prowadzenie ksiqg

rachunkorvych, i kierorurika.iednostlii, a je2eli jeclnostkq kierqie organ '"vieloosobo"vy - przez 'uvszystkicl-r czlonk6lv tego organu' w

przlpadku odmou,y portpisu r.q'nragane.iest zalqczcnie piset.nnego uzasaclnienia dolqczonego do sprarvozdania finansorvego' w

przypadku \d!konarvc6rv niezoborviilzanych do sporzzldzania sprarvozdania linansorvego Zamarviajqcy' za " inne do\unlenty" uzna

rn.in. deklarac.ig podatkorva pl'r zlozonq rv Urzqdzie Skarborvym. 2. dokunrentorv potrvierdza.iqclch,2e wykonarvca iest ubezpieczony

od odporvieclzialnoScr cyvilnej rv zakresie prorvadzouej clzialalnosci zu'iqziurej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg

gwararrcyjnqo|<reslonqprzezZamawiajqcego(zarvierajqcychpotrvierdzeniezaptatyubezpieczenia).

Iil.5.2) w zAl(RESIE KRYTERIOW SELEI(CJI:

uI.6) WYI(AZ OS\YIADCZETi l-Us UOKUNIEN-TOW SKLADANYCTII'RZEZWYKONAWCQ W POSTEPOWANIU NA

wEZ\\ANIE ZAN,IAWTAJACEGO W CELII PoT\\/lDllDZEn-lA Ol(oLICZNOSCI' O rronYCFI NIo\\A w ART' 25 UST' I

PI{T 2 I. STA\\ \ PZP

llI.7) INNE DOKI-]IVIENTY NIE WYN1lEI*IONE \Y pht lll'3) - III'6)

l. JeLeli zuzasadnit,ej przyczytly rvykonarvoa nic rnoze z.lo1,y(clokunrent6w dotyczilcych s)'tLlacji flllansowej lub clionornicznej

*l,.raganych przez Za'rarviajrlcego, nro2e plzedstarvii inny dokLrnent, kt6ry w wystarozaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych

przezzanawia.jqcego ,uvar''k6'"v uclziah lv postgpor.vaniu. 2. wykonarvca lnoze '"v ceh-r potwierdzel-ria spehriania u'arunk6w udziaiu w

postgpowarul, *, stosow'ych sltuac.iach t-rraz rv od.iesieni. do konkretnego zaur6rvieuia, lubjego czqsci' polegad n4 zdolnosciach

technicznych lub zarvodowych lub sytuac.ii linansor.r,e.i lub el<onomiczrej innych podntiot6r'v' niezalezuie od charakteru prawnego

lqczqcych go z trinl stostlllk6w pl.awrryclr' 2.1. Wykona*,ca. ktiiry polega na zasobach innych podnriot6rv, oraz kr6rego o|erta zostanie

oce'iora naJ$yzeJ, porvi'ien przedlo2y6. rv odniesieniu do tychpodmiot6w te same dokumenty' na potrvierdzenie braku podstaw do

rvykluczenia, kt6rc.lest zobowiqzany zlo2yi wykonar.vca,.iali rorvnieZ te sanre doktttrlenty dot potrvierdzenia spelniania warunk6rv

udzialu rv postgpo,Nanru, ktclre rvykonarvca iqkazuie z porvolanienr sig na zasotry tego podmiotr'r' 2 2 wykonawca' kt6ry polega na

zclolno6ciach lub s),tuacji innS,ch podmiot6rv, musi udowodnii Zanrarvia.iqcortt, 2e realizujqc zam6wienie' bqdzie dysponowal

niezbgdnymi zaso6a.ri tych podmiot6r.v, rv szczeg6lno(ci przulstarviajqc zoborviqzanie (oryginal) tych podmiot6w do odc,lania mu do

clyspozyc.ji niezbgdnyclr zasob6rv na potrzeby realizaciizanr6r.vienia. Zoborviqzanie' o kt6ryrn morva porvyzej przedstawia wykonawca'

kttirego ot'erta zostanre oceniola na.iuy2ej. 2.3. w celu oceny. czy wykotraivca polega.iqc na zdohiosciacli lub sytuacji innlch

podrniot6rv na zasadaclr ohreslonych r,r,art. 22a ustaw), Pzp, bqclzie clysponowal niezbgdnymi zasobami rv stopniu qmnzlirviajqcyn

nale2yte rvykonanre zanr6,,vienia publicznego oraz ocerly, czy stosullel( lqcz4cy rv1'konarvr;q z tymi podmiotanri grvarantttle rzeczyrvisty

dostgp do ich zasobow Zanrawiajqcy 24da dokunrerrtclu, okre(laj4cych ',v szczeg6lnosci: 2.3. l. zakres dostqpnych Wykonawcy zasob6w

innego podmiot v,2.3.2.spos6b wykorzystarlia zasob6w innego podmiot\t,p.zezwykonawcq' przy'uvykonywaniu zam6wisria' 2'3'3'

zakres iokres udzialu innego podmiotu przyu,ykonyrvaniu zanrorvienia,2.3.4.czy podniiot, na zdolnosciach kt6rego wykonawca

polega rv odniesieniu do *,aru'k6rv udziahr rv postgporvani' dotyczqcych wyltsztalce'ia, krvaliiikacji za*odowych lub doSwiadcze'ia'

zrealizuje roboty budor.vlane hrb uslugi, kt6rych rvskazanc zdolnosci dotyczil. 2.4. le2eli zdolnosci techniczne lub zawodorve lub

sytuacja ekonomiczna lub finansorva, podmiotu, o kt(rrym ntorva rv pkt 2., nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq rvarunk6w

uclziatu w postgpowaniu l'b zachodzil *obec ti,ch podmiot6w podstarvy rvykluczenia. zamarviajqcy 2'1da, aby wykotrau'ca w ternrinie

okrcslo'ymprzezza.rarviajqcego: l)zast4pif tenpodnriotinnynpodntiotemlubpodmiotami lub2)zoborviqzalsiqdoosobistego

rvykonania otlpoiviedniej czgsci zanr6rvicilia, jezcli rvyka2e ztlolnoSci techniczne lutr za$'odowe lub sytuacjq Jit.tu''tto1r'4 lub

5zll
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jli

ekonomiczn4, o kt6rych rnowa w pkt 2. 3 Do ofbrty nale zy zalqczy|,wypelniony ibrnularz ceuo\.!ry.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6rvienia: przetarg nieograniczony

lY.l,2)Zamawiaj4cy 24da wnicsienia wadium: ;

Tak

lnformacja rth temat wadiunr

Wykonawca przystqpuj4cy do przetargujest zoborvi4zany, przed uplywem terminu sklaclania ofert, wniejd wadium na caly okres
zwiqzahia ofErtq, w wysokodci I 5 000.00 zl (slorvnie: pigtnascie tysigcy zrotych).

IV.l'3) Przewiririje sig udzielenie zaliczek na poczet rvykonania zam6wicnia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielani a zaliczek:

IV'l'4) Wymaga sig zlozenb ofert w postlci l(atalog6w elel<tronicznych lub dol4czenia do ol'ert katalog6w elektronicznych:
Nie

Dopuszcza sigzlo2enie ofert w postaci katalo96rv elektronicznych lub dol4czenia do ofbrt katalog6w elektroniczlych:
Nie I'

In lonnac.je dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantorvej:

Nie

Dopuszcza sigzloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie olerty wariantowej dopuszcza siqtylko z.jednoczesnym zlozeniern olerty zasaclnicze.j:

Nie

lV.l.6) Przervidywana liczba rvykonawcdw, l(t6rzy zostan4 zaproszcni do udzialu w postqpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurcncyjny, parrnersN,o innowacyjne)

Liczba uykonalvc6w

Przervid)rvan-a minimalna liczba wykonawc6w

Maksymahra liczba r,,yl<onar,vc6lv

Kryteria selekcji wykonawc6rv:

IV.1.7) Informacje na temat unrowy ranrowej lub dynamiczncfio systemu zahup6rv:

Umowa ramowa bedzie za\N arta.

! \ r ' Czy przewiduje siq ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowe^j:

P rzewidziana makslrnalna li czba uczestn ik6rv urrowy ramowe.j :

Informacje dodatkowe:

i. lr, | 
.:::,

Zam6wienie obejmuje ustan.wienie dynamicznego systemu zakup6w:

6z11
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Adres strony irrternetorvej, na kt6rtj bgdqzamieszczone doclatkowe intbrmacje dotyczqce dynamicznego systemu zakup6w

Iniormacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynanricznego systemtr zakup6rvdoptls zcza sry zlokenie ofert w fornrie katalog6w elektronicznych:

przewiduje siE pobranre ze zloLonyclt katalog6w elektronicznych inforrnac.i i potrzebnych clo sporz4dzenia ofert w rarnach umcrwy

ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja clektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji etektronicznej (przetarg nieogranieony' przeta'T ograniczony' negocjacje z ogloveniem)

Nie

Nale2y podai adres strony internetowej, na kt6rej aukc.iabqdzie prorvadzona:

Na|e2y rvs|<azae elementy, kt6rych rvartosci b9t|4 przedmiotern aultcji e|ektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce zopisu przedmiotu zam6wienia:

Nale2ypodai,kt6reinfbrmacjezostanqudGtgpnionervykona'uvconrwtrakcieaukcjielektronicznejorazjakib$zieterminich

udostEpnienia:

lnformacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej :

JakijestprzewidzianySposobpostgpowarriawtokuaukcjielektr.onicznejijakiebgdqwarunki,najakichwykonawcybgdqmoglilicytowai

(mininralne wysokoSci postqpieri):

lnformacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzal i specyfikacji technicznych w zakresie polqczeh:.

WymaganiadotyczEcereJestracjiiidoitytikacjiwykonawcdwrvar'rkcjielektronicznej:

Informacje o liczbie etap6rv aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

czy rvykonarvcy, ktdrzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostan4zakwalitlkowani do nastgpllego etapu: i'

Warunki zamkn!cia aukcj i elektronicznej :

tv.2) I(RYTERIA OCONY OFERT

IV,2.l) I(ryteria ocenY ol'ert:

IV.2.2) Kryteria

(ryteria

:ena of'ertowa brutto 50,00

rula psobogodzin w ramach ushrg rozu'ojorvycl 40,00

1V.2.3) Zastosowanie proccdury, o kt6r'ej mowa lv art.24an ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

lV,3) Negocjacje z ogloszenienr, dialog konkurencyjny' partncrstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spe{nia6 \rszystkie ot'erty:

przewidzianejest zaslrzezenie prar.va do udzielenia zanr6rvienia na podstawie ofert r.lstgpnych bez przeprowadzenia negocjacji

przewidzianyjest podzial negociacji na etapy w celu ograniczenia liczby ot'ert:

Nale2y podai informacje na temat etap6w pegocjacji (w tyrn liczbq etap6rv):
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Informacie dodatkowe

IV.3.2) lnformacje na temat dialogu l<onl<urcncyjnego

opis potrzeb i rrrymagari zamawiaj4cego lub intbruracja o sposobie uzyskania tego oprsu:
' : i'

Infonnacja o wysokosci nagr6d clla wykonarvc6r.v, kt6zy podczas dialogu konkurency.jnego przedstawili rozwi4zania stalowi4ce podstawg

do skladani'a ofdrti jezeli zamawiaj1cy przewidLrje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczerialiczby rozwi4zui:

Nale2y poda6 inforrnacje na temat etap6w dialogLr:
.

Informacje dodalkowe:

. rJi. ;

IV.3.3) Infurmicje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu pizedmiotu zam6wiqria definiujqce minirnahre wymagania, kt6ryn rnuszq oclpowiadai wszystkie ofbrty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ogratliczeniu liczby olbrt podlega.jqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryeri6w oceny oleft
r,vskazanych r,v specyli kacj i i stotnych warunk6w zam6,,vien ia :

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja clektroniczna
.i

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elekfioniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zamorviuria w licytac.ji elektroliczre.j:

Wyrnagania dcyiz4ce rejestrac.ii i irJertyfikacji r.vykonarvc6w w licytacji elektronicznei, w tyrn wymagania techniczne urz4dzeri

in formatycznych:

Spos6b postEpowania rv toku licytac.ji elektroniczne.i, w tym okreslenie nrininralnych r.rysokodci post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czzr-sie ich tnvania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieri, zostan4 zakrvalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6rv o dopuszczurie do udzialu w licytac.ii elektronicaej:

Data: godzina: ,

Termin otwarcia licytacji elektroniczrrej:
'i

Termin i warunki zamkni gcia I icltacji elektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4'"lptowac.lzone do treSci zawieranej umo,"vy rv sprawie zarn6wiqria publicznego, albo o96lne

warunki umowy, albo wz6r urrowy:

Wymagania ddycz4ce zabezpieczenia nale2ytego rvykonania utnowy:

Informacie dodatkowe:

Sztl
22.10.2019. fi:44



https://bzp'uzp.gov.p|lZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:0f'..

I\'.5) ZNIIANA l-lN'lowY 
l

przerviduje sig istotne znriany postanorvicri zr$artej umorvy rv stosunl<u do trcsci olbrty, na podstawic l<t6rcj dokonano nyboru

rvylionas'cy: Tak

Nale2yrvskazaizakres,charakterzntiatrorazrvarunkirr,prorr,adzetriaztrriatr:

Zgodnie zart. l44ustawy[,zpZamarviajqoyprzervidLlezmiiurypostanorvieriunrowyrvstosunkudotresci 
oti:rty,napoclstawiekt6rej

dokonano wyboru wykonawcy, dotycz4ce odpowiednio: I ) wartosci zan6wisria lub terrninu realizacii zam6rvioia - w razie koniecznosci

podigcia dzialah znierza.l4cych do ograniczenia skutk6rv zclarzetria losowego wyrvolanego przez czynnlki zewnQtrzle, kt6rego r-rie mo2tra

bylo przewidziei z pewnoSciil, szczeg6lnie zagra2aiqcebezpoSrednio Zyciu lub zdrowitr ludzi lub grozqce powstaniem szkody

niervsp6hriernie rviqkszej ni2 spowodorvana dzialaniem lub zaniechanienr namwa.i4cyrr clyscyplinq srodk6wpublicznS'ch, 2) terminu ;

realizacji zanr6tvisria - tv przypadku, gcly il,czasie realizacji umorvy wykonarvcn zaproponuje zmiaug wers.ii lub producenta

oprogramowania serwera, ktom bQdzie zapewniai nie gorsze warunki funkcjonalne i techniczne oraz nie bEdzie rodzii 2adnych

clodatkowych skutk6rv ti.ansorvycli i org,anizacy.jnych po stronie Zaniarvia.itlcego, - oclpowieclnio do tego iaki wplyrv n4 ie zmiany bgdq

mialy wy2ej rvyniienrone przypadki. 2. Strony przervidtriq nroZlirvosi znliany umowy \v zakresie rvyuagati Ustawy o elektrornobilnosci i

paliwachalternatyrvnych zd|riallstl,cznia20l8rotiLr (Dz.tJ.zdn.7.02.20l8r.,poz 3l7)'okt6rychrlowaw$2ust'TUrnowy'je2eli:a)

zostanq wprowadzone zmtany w przedlnioto\\'e.i ustau'ie. ma.iqce lvplyrv na 
"vymagauia 

okr-eSlone rv SIWZ oraz niniejszej Umowie; b)

zostanE \\pl.owaclzone przepisy wykolrarvcze do przedntiotorvej Ustarvy, nta.iEce u'plyrv na wymagania okreSlone w SIWZ oraz niniejszej

rur'owie. 3. Warunkie'r rvprorvadzenia zmian ztrrmrtej umorvy jest sporzqdzenie podpisanego przez Strony Protokolu zmiany umowy

okreslalqcego przyczytly zmiany oraz potrvierdzajqcego wystqpienie (oclpor'vieclnio) co najmniei jednej z okolicznoici wymienionych w

ninie.jszym paragratie. protok6l zmiany unrowy bgdzie zallcznikieui do aneksu, o kt6t'ym morva w $ l4 ust' I wzoru ulnowy' 4'Zgodniez

art. I 4 2 usl 5 ustawy l,zp, w przypadku znr iany: I ) starvki podatkLr ocl towar6rv i uslug, 2) wysokoSci min imaluego wyuagtodzenia za

pr.aca albo rvysokoSci minimallej sta*,ki goclzinorvej, ustalonych na poc.lstarvie przepis6w ttstarvy z dnia l0 paZdziernika 200.2r' o

nrinimalnyrn rvy'agrodzenig za pracal 3) zasad pcdlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemlt lub *ysokoSci

starvki sklaclki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrorvotne, 4) zasad gromadzenia i rv;-sokoSci wplat do pracowniczych. plan6w

kapitalowych, o kt6rych rnowa w ustarvie z dnia4 pa2dzianika 2018r. o pracorvniczych planachkapitalowych - wysokpsi nale2nego

*,ynagrodze'iaWykonarvcyulegaodporviednie.i zmianie,jezeli rvskazanervpkt l-4znrianybqd4mialywplywnakosztywykonania

zam6rvie'ia przez \Vykonar.vca. 5. Zmiany, o kt6ryoh lrowa w ust. 4, mogq zostad \\prowadzone.iedynie 
"v 

przypadku,.je2eli Strony

Umorvy (Zanrarvia.jqcy i Wykonarvca) zgodrrie uzna.jq. 2e zaszll' rvskazane ust. 3 okolicznoSci. Zmiana wynagrodzenia luoze nastapic

.jeclynie po ustaleniu sglnu llktyczlleg.o i prarvnego olaz po zbadaniu cldiuntent6rv, kt6le Wykonawca dostarczy w celu r'rdou'odnienia

wplyrvu znriany przepis6w na ',,,ysokoS6 nale2nego nru llynagrodzenia. Wynagrodzenie zostallie odpowiednio zwigkszone/zmniejszone o

krvotE odpowiadaj4cq rvzrostowi/obni2ce ridolcrmento*,anych koszt6rv, o ktdrych mou'a porvy2ej, od daty f-aktycznej zmiany koszt6w

rvykonania zam6wienia przez Wykonau'ca

I\/.6) INI,'ORMACJE ADN'I I NI STRACYJNE

l\1.6.1) Spos6b utlostgpnlrnia inlirrnracji o clraralrtelzc poulhynr (je:eli tlo6tc:1'1. t

Srodlii slu24ce ochronic inlbrlnlcji o clrlt':tl<tct'ze poul'n1 nr

IV.6.2) Termin slilatlania ofe rt lub rvniosli6rv 0 dopuszczenie do utlzialu n' postqpowaniu:

Data: 2019- I 0-30 godzina: l0:00,

Skrticenie tenninu skladania ."vnioskon:, ze rvzglgdu na pilnq potrzebg r-rdziclenia zanr6u'ienia (przetarg uieogratriczotly., przetarg

ogratticzott;, Iregoci irc.ie z tlgloszellierrt ):

Nie

Wsli.uzac porvody:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich nrog4 byi sporzqclzane of'erty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowanru

> polski

1V.6.3)'I-crmin zrvi4znnir oli'r.t4: do: okres rv dniach:30 (ocl ostatecznego ternriuu skladania ofert)
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IV.6.4) Przelviduje sig uniclva2nicnie postqporrirnia o udziclcnic zanr6rvieniir, l pr.zvpatlku nicprzyznania Srodk6rv pocho<lz4cph z

bud2etu tJnii Errropcisl<iej oraz nicpotllcgaj4cvch zllrotoli Srodli6w z ponrocy udzicloncj przez p:uistwit czlonl<orvshie

Europejsfriego Porozumicnia o Wolnym Handlu (EIIL\), litrirc nriall, 1t\( przcanczo nc nlslinansorvanie calofoi lub czqsci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przerviriuje sig uniervaznienie postgponania o udzielcniczanrrirvicnia,.ic2cli 5r'odlii slu24ccslinansownniu zanr6rvic6 na

bndania naul<orv€ lub prace mzlvojone, l<t6t'c zanra'rvir.i4cyzanricrzal przeznaczr{ rra'slinansorrlnie clloSci lub czgscizanr6lvienia,

nic zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatl<on,c:

l.o1brtawrazzzaI4czntltanrinlusibyipodpisanaprzc\L,,vkorralvcc.Zalnarr'ia.jqc\/\\'vn1aL.la'abyofrt9

reprezentacjirvskazan),mirver,l,laScirvynrre.jestrzeIube.,r.idenc.jidziahlnojcigospoc|arczej.

podstawie pelnoniocnictwa. to pehiotnocnict'uvo to nrusiobe.jnrorvai uprau,rrienie do podpisania of'erty. Pelnonrocnictrvo musi zostai

zlo2onetwazz olertq w oryginale lr-rb rtotarialnie poSrviadczone.j kopii. Do pclnonrocnict"va nale2y zalqcz-yt,dokunrenty potwierdzajEce, 2e

osobaudziela.j4capelnonrocnict,,vabylauporva2nionaclol.eprczetrtorv

wykazai wszczbg(rlnoSciprzezzal4czenie odpisu z Kra.jorvego Rejcstm Sqdou'cgo). 2.Zasady sklaclania olbrry przezpodnioty

wystQptli4ce wsp6lnie: 2.1. Wynragane o5rviadczenia uskazanc rv pkt III. 3) (o5rviaclczenie Wykonarvcy o spelnianiu uarunk6rv uclziahr w

postqpowaniu ot'az oSrviadczsric Wykclnarvcl',2e nie pocllegra rvykluczcrriu na ptxlstarvic art. 24 ust. I pkt l2- 23 i ust. 5 pl<t l, 2 i 4

ustar.vy Pzp) porviuny by6 zloZone prz.ezka2dego Wyl<onau,cg rvsp6lnie ubiega.jqcego sig o zarlorvienie. O(rviadczeiia te ma.ji1 potrvierclzai

spehriatrie rvarttnk6w udzialu \v postgpo\.vaniu o'az brak plstar,v rwkluczeuia rv zakrr:sic, rv lit6ryrn kaZdy z u,ykonau'c6'uv rvykazu je

SpeInianielvarunk6rvudzialulr,'postgporvattittorazbrakptx|star,rv1,kltrczenia'

doustanowieIriape[nornocnikad0repreZel1towaniaichWpoSt9powani[tal|ropeltroIrrocnikadorept.ezento\VaIriaicllwpoSt9pow

do zar'varcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokunrent (lub dokurrrenty) zawicla.jqcy ustanou.ienie pelnomocnika rnusi zar.viera6 rv

szczeg6lnodci: r.Vskazanie postgpowania o zam6r'r,ienie pLrbliczne, kt6rego dotyczl,, Wykonatvc6rv ubiega.jqcych sig rvsptihtie o r-rdzielenie

zaIn6wienia,r,vskazanieus|ano,"vionegope[nontocrrikaiza|<r-es.jegottnrocorvaIria.Dokunrent(lubc|oltllellty

pelnomocnikarr.'i'sibyepoc|piSanyrvinrietlittrvsz1,stkic|r\Vy|<crtrarvccilvtrbicga.|4cyclr

uprau,nione do sk{aclania <frviadczel rvoli. u',vmienione l,e rvlaSciwym re.jestrze lub er.videnc.ii Wykonarvc6rv. tJstanorvienie

przedmiotoivegopelnon]ocnikaIlr(zez0Staiza\Val.tett'tttl.lt-tu.ieolvspti|<lziaIanitrzlo2one.j

zawiera.iEcyustatlo't,vienie1reIttrlmocIiikanrusizostaiz-1<l2otly

dokumentu (lub dokurneut6w) zauiera.iqcego ustanos,ienie pelnomocnilia nztlc|l z.alqczy( dokurncnty potwierdza.jqce 2e osoba udziela.jtlca

pelnomocnictwa byla upowaznioua do rcprezentorvania \\5,konur".,tr" rv dacie Lrrlzielarria pelnoniocuictlva (co ll'rozlra \\ykazai \\,

szczeg6lnoSci przez. zalqczenie odpisu z Krajorvego Re.jestru Sqdoivego). 2.3. Wszelka korespondencja oruz rczliczenia dokonyrvane bgdq

wy|qcaiezpelnomocnikiem.2.4.WypelniajEclbrmt|IarZofbrt1'..iakrt1*rtie2ilrtredokunrctrty.polvoluj4csignau/y|(ollauca,

np. nazwa i adrrs Wykorrawcy, naleZy rvpisai danedotyczqoe Wyliorravr.c6rv l'sp6hiie ubicgajqcych sig o udzielenie zarntitvienia. a r.rie

pelnomocnil(a t1,ch \L/ykonawc6w. 3. Wykonar.vca. ktcirv porvolu je sig na zasoby innych podntiot6\! rv celu r.r,ykazania bral<u istnienia

wobecnichpulSta\^/uykluczeniaorazspc.lniatria.rvzakt.rxie.u,.jakinrporrolr'rjesiEnaic|rzasoby'l,artlllk

z rnieszcza infurmacje o tych podniiotach w o5r.viadczeniach. o kt6rych nro\\ a \v pkt ll l. 3 ) (oSr.viadczeu ie Wykonarvcy o spellr ian iu

rvarunk6w udzialr.r w postgpowaniu oraz oSr,viadczen ie Wykona\\.cy, Ze n ie pod legl $,ykluczen iu n a podstawie art. 2,[ ust. I pkt I 2 - 23 i

ust.5pktl,2i4ustar,vyPzp).4.Wykonarvcar,vtertrritrie3drriulzatrrieszczertianastt.ot-ticintcrnetorve.jirrfbrnracji,o|(t6rejl1

86ust.5tlstawyPzpprzd<azujeZamarvia.jqcentuoSrviacIczettie(u,oryginale)oprzylale2ttoScilu[rbra|tLrprzyna|e2no6ci

kapitatowej o kt6rei morvtr w at't. 24 ust. I pkt 23 Lrsta\vy ['zp. \\'raz ze zloZcnicrn oSu,iaclczcnir o plzynale2nodci do te.j samej grupy

kapitalowe.j,rvykonawcaporvinienprzedSta\,Vii.podrygcrrerrt11,y|i|rtczcniazpclstepowatriaotrdzieleniezatn<ju,ietria,tIor'vod2e

powi4zania zinnytlr wykonatvcqnie prorvadzqdo zakl(rcenia ltonkLrri:nc.ji rv postgpol,aniu ouclzielcuie zanr6rvielia. Wymagane

oSwiadczenie,okt6rymmorVi]wzdaIritt1lieril'szyttrpor'vinnob1'6zlo2orrcprzezkazclego\\|,konar'vcgr,vsp6lrrieulricga.jqc

zanr6wienielvodniesieniudor,r'ykotralvc6rv.kt6rzyzbz1'liodr9bne

(w oryginale) o braku przynaleznodci do L{rupy kapitalorve.j. rv rozunrieuiu usra\\y z clnia | 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurenc.ji

konsunent6r,v, jeZeli Wykonawca nie jest czlonkiem 2adnei grupy kapitalorve.j. W,vkonarvca.jest zobor,viqzaly zloZyi odrviadczenie o brakr-r

przynale2noSci do grupy kapitalor.ve.i zgodnie z prar'vd4, po ustaleniu zrnlezytq staranntriciq, 2e nie zaclrtxlzq ,"v.jcgo przypadku poq,iazania

tworz4ce grupg kapitalow4, w rozttt]tieniu tlsta\vy z dn ia I 6 lutego 2007 r. o ochrrxr ie konku rcn cji i konsurnent6rv oraz ze j\r'iaclonroSci4, 2e
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sklaclanie nieprawdzirvych ojrviaclczeri slu2qcych uzyskaniu zaur6wietria ptrblioznego podlega odpowiedzialnoSci kamej' W takim

przypadku, Wykona\\,ca nroze nie skladai oSrviadczenia o braku przyraleZno$ci do te.i sanlej grupy kapitalorvej' na poclstawie i w

okolicznoSciacli,okt6rychnlowawart.24ust. llustawyPzp.ti.\.vternliliie3dni odclniazamieszczenianastronieinternetowej

Zamawiajqcego infbrnracji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie bgdzie r6$,nie2 rv takie.i sytuacji wzywal Wykonawcy do uzupelnienia

oswiadczenia o braku pzyrrale2nosci do tej same.i grupy kapitalorvej. 5. Zamarvia.i4cy rvykluczy WykonawcQ z postQpowania, o ile zajd4

rvobectego WykolawcyokoliczloSci rvskazauervalt.24 ust. I pkt l2 *23orazust.5 pkt 1,2i 4 ustawy Pzp'6' Wykonawcaniejest

obowiqzany do zloteniaoSrviadczeri lub dokument6w potrvierdza.l4cycli okolicznoSci, o kt6rych mowa \v pkt lll'4) i III 5) (aktualne na

dzie(t zloteniaojrviadczenia lub dokunrenty, kt6re potrvierdzaj4 okolicznosci spelniania rvarunkd'uvudzialu w postgpowanirt oraz braku

poclstarvdo*ykluczenia),.le2eli: l)wykonas,cas,ska2edostqpnosioswiadczerilubdokunrent6wokt6rychniowaw'plltlll 4)iIII 5)w

tbrnriee|ektr.onicznc.jpotlokreSlonynliadrcsalt-tiintet.netolv1,trri

publicznychrvrozunrieniuustawyzclnia lTlutego2005r.oinfbrnrutyzac.ji dzialalnosci poclmiottirvrealizu.iqcychzadaniapubliczne(tj'

Dz.IJ.22017 r.,poz.570,zpoitt.znr.). W takim przl,padkuZanrarviqiqcy pobie|a samodzielnie z tych bazdanych wskazaneprzez

Wykonarvc'o5rviadczerrialubclokr,rnrenty. Dotyczytorvszczeg6lnoSciinfbrnrac.iiulporviadaj4cejodpisorviaktualneuruRejestru

przeclsigbiorc6w pobieranei na podstzrrvie art. 4 ust. 4aa ustarvy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra.iowym Rejestrze Sqdor.vym (t.i' Dz U ' z

201 g r:, poz. 9g6) uazwydruk6w z Centr.alne.i Ervidencj i i Intbrnrac.ii o DzialalnoSci Cospodarczej zgodnie z art' 46 usl I u$tawy z dnia 6

marca 20lgr. o Centralne.f Ervidenc.ii i lnlbrrnac.ji o Dzialalnosci cospodarczei i Punkcie Intbrnracji dla I']rzedsigbiorcy-(Dz U poz'647)'

2) Wykonawca *,.s1<a2e oswiadczenia Iub dokunrenry,, o ktorych nori,a w pkt lll.4) i Ill.5), kt6re znajdujil sig *'posiadaniu Zamawiajqcego,

rv szczeg6lnoSci oSrviadczsria lub dol<Lrnlenty przeclrorvl'$'atie przezZanrarvia'iqcego zgoclnie zarr'9': tlst' I ustawy Pzp' W takim

przypadku Zamarviajqcy w celu potwierdzenia spelniania $,irrunk6rv uclzialu rv postqpowauiu oraz brakr.r podstaw wyklrrczenia, korzysta z

posiadanych oswiaclczqi lub dokunrent6\.,, o ile sq one aktuahre. '1 . Jezeli Wykonarvca nra siedzibg lub miejsce zamieszkauia poza

terytoriurn Rzeczypospolitej lrolskiqi, zamiast dokunient6wi o kt6rych urowa w pkt Ill.4) (odpis z rvlascirvego rejestru lub z centralnej

ervidencji i informacji o clzialallosci gospodarczej,.je2eli oclrgbne przepisy wynragajq wpisu do rejestru ltrb ewidencji) - sklada dokument

lub dok'menty \\,ystawione rv kra.ju. rv kttirl:m rvykonarvca rna sieclzibq ltrb mie.isce zatnieszkania, potrvierdzajqce odpowiednio, 2e nie

otrvarto.jegoliklvidacjiantnieogloszotroupadlclSci.7'l.Doktrnrenty,okttirychlllo\Vawpkt7..porvirrnybytiwystarvione

6 miesigcy przed uplyrvem ternrir.tr.r skladania ot'ert. 7.2. .leZeli u,hra.iu, ri,ktoryrn wykonawca lna sitizibq lub tniejsce zamieszkania lub

r.'iejsce zamieszklpia ura osoba, kt6rci clokurrent dotyczl', nie rvytla.ie sig dolitrmentdrv, o kt6ryoh lllowa w pkt 7' zastqprrje sig je

dokumentem zaiviera.jqcy' odpowiednioosr.viadczsrie rvykonarvcy, ze rvskaziuriem osoby albo os6tr uprarvnimych do jego reprezentacji,

lub oSrviadczenie osoby, kt6rej dokument r:rial dotyozy6, zlozone przed notariuszem lub przed orgalleln sqdowyn-r, adrrinistracyjnym albo

orgarem samorzqdu zawodol,ego lub gospodarczego rvlaScirvvni ze wzglgdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania *.Y. kgnu*tY lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuie sig. 8. Zamawia.iqcy unierva2ni postqpowanie rv przypadkach okreslonych w art' 93

,st. lustawypzp.Zanrarviajqcyrno2euniervazniipostgporvanier6rvnie2rvprzypaclktrokl"e3loriymlvart 
93ust laustarvyPzp'

llz ll 22.t0.2019 10.41'


