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Ogloszenie ff 606404-N-2019 z dnia20|9-t0-07 r.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4dDr6g Miejskich: Budowa parkingu na terenie poloZonym przy

al. Jerozolimskie, pomigdry ul. Spiska apl,Z^wisry

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie oglosz eniaz Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam|wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiega6 sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialalnoS(, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re b9d4 realizowaty

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

marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale2qcych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22tst.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230Yo, os6b zatrudnionych przezzak\ady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie p rzep r ow adza centralny zamawiaj 4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadzapodmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postgPowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie
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Je2elitak,nale\ wymieni6 zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie orazpodac

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

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajgcymi z innych parhstw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierfi publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

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

Polska, tel.22 55 89 000, e-mailzzp@zdm.waw.pl, faks228 909 2Il.
Adres strony internetowej (URL) : http ://www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mohnauzyska6 dostgp do narzgdziiurzqdzehlub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Aeieti dotyczy)l

PodziaN obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj1cymi z inrrychparistw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaj4cych jest odpowie&ialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, cry i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcY, cr! zam6wienie bgdzie udzielane przezku2dego z zamawiajqcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarueczpozostalychzamawiaj4cych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostgp do dokumentfw zpostgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

h@://www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Tak

http :/iwww.zdm.waw.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy 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 sporzqdzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurz4dzef lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pelny, bezpo6redni ibezplatny dostgp do tych narzgdzi mozna uzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzez zamawiaj4cego: Budowa parkingu na terenie polozonym przy
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al. Jerozolimskie, pomigdzy ul. Spiska apL Zawiszy

Numer referencyj ny z ZDMNM/DZP I 89 IPN 17 7 I 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciorvych

Zarn6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:

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

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moLe zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalffes, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub robot

budowlanych lub olweilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okre5leniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Budowg

parkingu na terenie polozonym przy al. Jerozolimskie, pomigdzy ul. Spiska a pl. Zawiszy. WartoS6

szacunkowa zam6wieniaprzeLracza r6wnowartoS6 kwoty 30 000 EURO a jest mniejszani2

r6wnowartoS6 kwoty 5 548 000 EURO

II.5) Gl6wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kodv CPV:

Kod CPV

4523t400-9

453 161 l0-9

4s233222-1

+s223300-9

34922100-7

ils20000-?
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rr.6) calkowita wartosd zam6wi enia (ie2eli zdmawiaiqcy podaie informacie o wartoici zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

(wprzypadlntum6wramowychlubdynamicznegosystemuzakupow_szacunkowacalkowita

mal<symalnawartost w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zalatP6w)

||.T,lCtyprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.67ust. 
1pkt6iTlubwart.

134 ust. 6 Pkt 3 ustawY PzP: Tak , ,

okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia' o

kt6rych mowa w art. 67 ust. r pkt 6 rub w art. r34ust. 6 pkt 3 ustawy pzp: zamawiaiqcy przewiduje

mo2liwo36 udzielenia zam6wieri uzupelniaj4cych, o ktorych mowa w art' 67 ust' 1 pkt 6 ustawy Pzp'

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

ramowalubokres,nakt6ryzostalustanowionydynamicznysystemzakup6w:

miesi4cach lub dniach: 300

Iub

data

II.9) Informacje dodatkowe:

ur.l) WARUNKI LJDZjTALV W POST4POWANIU

m.l.r)KompetencjetubuprawnieniadoprowadzeniaokreSlonejdzialalno5cizawodowej,oile

wynika to z odrgbnYch PrzePis6w

Okre6lenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

https://bzp.uzp.gov.pUZP400PodgIadopubIikowanego.aSpX?id=c42}ad2e-tOcb432c-afSd-e7ae49cde61d

5122



7.10.2019

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonom iczna

22ad2e-f0 cb -432c_atid _e7 ae49cde6 1 d

okreslenie warunk6w: o udzielen ie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykona wcy,kt6rzyspelniaj4
nastgpuj4ce warunki udziatuw postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:I 'wykonaw ca uzyskal Sredni przych6d,za ostatnie 3 rataobrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku istrat" pozycja 

"przych6d netto ze sprzeda4rprodukt6w, towar6w i material6w,,lub ,,przych6drletto zesprzeda2y i zr6wnane znimi")w wysokosci nie mniej szej ni2l 400 000,00 zl (slownie:jeden milionczterysta tysigcy zlotych00l100); 2'wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej wzakresie prowadzon ej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg
gwarancyjnQ co najmniej 700 000,00 zl (slownie: siedemset tysigcy zrotych0g/l00);
Informacje dodatkowe

fII.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

okre$lenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykona wcy,kt6rzyspelniajq
nastgpuj4ce warunki udzialuw postgpowaniu dotycz4ce zdolnosci technicznej lub zawodowej tj:
I 'wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie wykonal: co najmniej dwie roboty budowlane
polegaj4ce na budowie lub przebudowie parkingu lub fragmentu drogi, Iolicy zkostki brukowej o
powierzchni co najmniej 3500 m2 ka2dawraz zoswietleniem, oznakowaniem pionowym i poziomym.
2.wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,
doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanqim powierzone, w
szczeg6lnosci okreslonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.prawo budowlane (t.j. Dz. rJ. z
2018 poz' 1202), zgodnie zponi2szymwykazem:Lp. stanowisko - wymagana liczbaos6b - okres
posiadania wymaganych uprawnieri - Doswi adczeniezawodowe (staz pracy w latach) - podstawa
dysponowania' l'Projehantzbtan2y drogowej ( z uprawnieniami do projektowania bez ograniczefil -
I osoba - 5 lat - 2lata- podstawa dysponowa nia 2.Projektant w bran2yinstalacyjnej w zalresie sieci,
instalacji iurzqdzeh elektrycznych i elektro energetycznych. (zuprawnieniami do projektowa niabez
ograniczeh) - l osoba - 5 lat - 2lata- podstawa dysponowania. 3.Kierownik budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczert - I osoba - 5lat- 5lat- podstawa dysponowania 4.Kierownik rob6t elektrycznychz
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji iutz4dzeh elektrycznych i elektro energetycznychbez ograniczehwydane na podstawie
obecnie obowi4zuj4cychprzepis6w prawa (lub odpowiadaj4ce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowi4zujEcychprzepis6w prawa ,wy-starczaj4ce do realizacjiprzedmiotu zam6wienia) _ I
osoba - 5lat- 5 lat - podstawa dysponowania osoby wskazane powykejpowinny posiada6
odpowiednie uprawnienia budowl ane' awigc uprawnienia do sprawowania samod zielnychfunkcji
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technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj.

Dz.lJ . z 20t8 r., poz. 1202) oraz Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia I 1

wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014

poz.l278) lub odpowiadajqce im inne waLne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej

obowiqzujEcych przepis6w oraz aktualne zalwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby

samorz4du zawodowego (zgodnie z ustawq z dnia 15.12.2000 r. o samorzqdach zawodowych

architekt6w, in4mier6w budownictwa orazurbanist6w - (tj.Dz.U.22016 r. poz. 1725). OsobE

(Kandydatem) na stanowisko wymienione powyzej mo2eby6 r6wniez, zgodnie z art. l2a ustawy

Prawo budowlane, osoba, kt6rej odpowiednie kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okre6lonych w

przepisach odrgbnych, w szczeg6lnoSci w przepisach ustawy z dnia22 grudnia2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafrstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.

22016 r.,poz.65).

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

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych c4mnoSci przy realizacji zam6wienia

wrazz informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreSlona w art. 24 ust.5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

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

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKT,ADANYCHPRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA

WARUNKI ADZ,IALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak
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O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PF.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCL O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwyilej oceniona, do zloileniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziehzlo2enia oSwiadczefr lub

dokument6w, potwierdzajEcych brak podstaw do wykluczenia tj.: l. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z wla6ciwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

m.5) WYKAZ OSWTAUCZEN LUB DOKUMENTOW SKT.ADANYCH PP.ZEZWYKONAWC4

w PosT4POWAflrU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA

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

il.s.l) w ZAKRESTE SPELNTANTA WARUNK6W UUZTAT,U W POST4POWANTU:

I.Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajv,ryLej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszymni2 5 dni, terminie aktualnych nadziehzlohenia oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spetrniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz

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

sekcji III I.2 pkt I - czg!:ci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

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

lub miejsce zamieszkania, a je1eli podlega ono badaniuprzez biegtego rewidenta zgodnie zprzepisami

o rachunkowo6ci, r6wniez z opiniq o czgSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych

obroty oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeheli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - za ten okres. Z zaNqczonej czgSci sprawozdania finansowego powinno

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

rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu -

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

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

odmowy podpisu wymagane jestzalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4zanych do sporzqdzania sprawozdania

finansowego Zamawiaj1cy, za,, inne dokumenty" vzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT zNohonEw
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rJrzgdzieSkarbowym. r.2. w ceru potwie rdzeniaspelniania warunku o kt6rym mowa w sekcji III 1'2

pkt!--dokument6wpotwierdzaj4cych,2ewykonawcajestubezpieczonyododpowiedzialnosci

cywilnejwzakresieprowadzonejdzialalnoScizvvtqzanejzprzedmiotemniniejszegozam6wieniana

sumggwarancyjn4okre6lon4przezZamawiajqcego(zawieraj4cychpotwierdzeniezap|aty

ubezpieczenia).l.3.Wcelupotwierdzeniaspetnianiawarunku,okt6rymmowawsekcjillll'3pkt1:

_ wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5 ratprzedup\rwem

terminu skladania ofert, a jeteri okres prowadzen ia dziararnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich warto*ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow' na rzeczkt6rych roboty zosta|y

wykonane, z zalqczeniem dowod6w okreslajE cych czy te roboty budowlane zosta\y wykonane

nale2ycie, w szczeg6rnosci informacji o tym czyroboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanegoiprawidlowoukoriczone,przyczymdowodami'okt6rychmowa'sEreferencjeb4d2

innedokumentywystaw|ofieprzezpodmiot,narzeczktoregorobotybudowlanebylywykonywane)a

jeLeriz uzasadnio nej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych

dokument6w - inne dokumenty - zaNqczntknr 2 (,,Do6wiadczeniewykonawcy")' 1'4'W celu

potwierdzenia spelniania warunku o ktorym mowa w sekcji III 1.3 pkt2 - wykazu os6b, skierowanych

przezWykonawcgdorealizacjizam6wieniapublicznego,wtazzinformacjaminatematich

kwalifikacji zawodowych, uprawniefr, doswia dczeniai wyksztalcenia niezbqdnych dla wykonania

zam6wienia publiczne go, atakhezakresu wykonywany chprzeznie czynnoSci oraz informacj4 o

podstawiedodysponowaniatymiosobami-zalrqczntknr3(,,Wykazos6b',)

[r.5.2) W ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJI:

rrr.6) wyKAZ oswrADczEr({ LuB D'KUMENT6* 
'KLADANY.H 

P'.Z',Z*YK.NA*.E

wPOST4POWANIUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOwCELUPOTWIERDZENIA

oKoLrczNoscl o KT6RYCH MowA W ART. 2s usT' 1 PKT 2 USTAWY PZP

rrr.7) rNNE D'KUMENT' NrE wyMrENroNE w pkt IrI.3) - rlr.6)

Ie.elizuzasadnionejprzyczyny wykonawca nie mohe z\o2-y6 dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonom icznejwymagany chprzezzamawrajqcego' moze przedstawid inny dokument'

ktory w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezzamawiaj4cego warunk6w

udziatu w postgpow anilt.Z.Wykonawc amo2ew celu potwierdzenia spelniania warunkow udziah'r w

postgpowaniu,wstosownychsytuacjachorazwodniesieniudokonkretnegozam6wienia'lubjego

czgsci,polega6nazdolno6ciachtechnicznychlubzawodolvychlubsytuacjifinansowejlub

ekonomicznej innych podmiot6w , niezale2nie od charakteru prawne go Nqczqcych go z nim stosunk6w

prawnych'2.l.Wykonawca'ktorypoleganazasobachinnychpodmiotow)ofazkt6regoofertazostanie

ocenionanajwy2ej,powinienprzed|ozy|wodniesieniudotychpodmiot6wtesamedokumenty,na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobow rqzany z\oiry, wykonawca' jak r6wnie2

https://bzp.uzp.gov.p|/ZP400PodgIadopubIikowanego.aspx?id=cA22ad2e-focb432oaf5d.e7ae49cde61d
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te same dokumenty dot' potwierdzeniaspelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re
wykonawcawykanje z powolaniem sig na zasoby tego podmi otu.2.2.wykonawca, kt6ry polega na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 zamawiajqcemu, 2erealizaj4c
zam6wienie' bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci
przedstawiaj4c zobowiilzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w na potrzeby realizacji zamowienia. Zobowiqzanie,o kt6rym mowa powy2ej przedstawia
wykonawca' kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej.2.3.w celu oceny, czy wykonawca polegaj4c
na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadachokreslonych w art. 22austawy pzp,
bEdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajqcym naleirytewykonanie
zam6wienia publicznego orazoceny' czy stosunekl[czEcywykonawc a ztymipodmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, zamawiajqcy 24dadokument6w okreslaj4cych w szczeg6lnosci:
2'3'l' zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2.spos6b wykorzystania
zasob6w innego podmiotu, ptzezwykonawc g,przy wykonywaniu zam6wie nia,2.3.3.zakres i okres
udziaLu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wieni a,2.3.4.c2y podmiot, na zdolno6ciach kt6rego
wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udziataw postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealiztje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych
wskazane zdolnosci dotyczE2'5. Jelelizdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa' podmiotu, o kt6rym mowa w piet 2.,niepotwierdzaj4 spelnieni aprzezwykonawca
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzEwobec tych podmiot6w podstawy wyklu czenia,
zamawiaj4cy 24da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiaj4cego: l) zast4pilten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzal sig do osobistego wykonania
odpowiedniej czgsci zam6wieni a, je2eli wyku2e zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg
finansow4lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w pkt 2. 3. wykonawca zalqczydo oferty formularz
cenowy tj. zalqcznik nr 5

ry.l) OPrS

ry.1.1) Tryb udzierenia zam6wienia: przetargnieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj4cy L,4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

wykonawca przystgpui4cy do przetargu jest obowi4zan y, przed.uplywem terminu skladania ofert,
wnies6 wadium na caly okres zwiqzania ofertq,w wysokos ci: 40000,00 zl (slownie : czterdziesci
tysigcy zNoty ch 00/ I 00)

https://bzp'uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx ?id=422ad2e-l0cb432c-af5d-e7ae49cde61d
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IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si9 zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert 
I

katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zNohenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub doN4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.f .5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloleniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6q kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstvvo innowacyine)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:
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zam6w ienie ob ej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakup6w :

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz1ce

dynamicmego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznych:

Nie

Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznychinformacji potrzebnych do

sporz1dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto6ci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nie

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

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

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

wykonawcy bEda mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz1ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczeh:

Wymagania dotycz1ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

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

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloiyli nowych postApiefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Nie

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria TnqozcnipULLOV /JgTTL'

1. Cena ofertowa brutto 50,00

2. Okres gwarancji jako6ci wykonanych robot +0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszQ spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnychbez

pr zepr ow adzeni a ne go cj acj i

Przewidzianyjest 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 pohzeb i wymagafizamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w,kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

roztriqzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jeheli zamawiaj1cy przewiduje nagrody:
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Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzahi

Nalezy 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 odpowiada6

wszystkie oferty:

PodziaN negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych 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, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania te chnic zne w zqdzeh 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,kt6rzy nie zlo?yli nowych post4pieri, zostanq 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:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanEwprowadzone do treSci zawiercnei umowy w sprawie

zam6wienia publiczrego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfi zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmianl'

l. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoS6 dokonania zmianpostanowieri umowy w stosunku do treSci

oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w poni2ej opisanym zakresie i przypadkach:

T.I Zmianaterminu ukoriczenia rob6t. l.l.I Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w

szczeg6lnoSci: a) klgski zywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegajqce od typowych,

uniemozliwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzef, dokonywanie

odbior6w, l.L2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lno6ci: a) niewypaty, niewybuchy; b) wykopaliska

archeologiczne; c) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, w

szczeg6lno6ci wyst4pienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja. d) odmienne od

przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lno6ci istnienie

niezinwentaryzow^nych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; e) w razie

konieczno6ci podjgcia dziaNahzmierzaj1cych do ograniczenia skutk6w zdarzetia losowego wywolanego

przez czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidziel z pewnoSciq, szczeg6lnie zagra2aj4cego

bezpoSrednio zyciu i zdrowiu ludzi. f) zmiany, w przypadku uzasadnionego poleceniaZamawiajqcego

dokonania zamiennych rob6t lub ich czgfici; wyst4pienia rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych

uzale2nione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - jeLeli terminy ich zlecenia, rcdzaj lub zakres,

uniemozliwiajq dotrrymanie pierwotnego terminu umownego. g) zmiany bgd4ce nastgpstwem nie

dopuszczenia do ich wykonywaniaprzez uprawniony organ lub wstrzymania rob6t przez uprawnione

organy, zprrycrynniewynikaj4cych z winy Wykonawcy; 1.1.3. Zmiany bgd4ce nastgpstwem

okoliczno6cileiqcychpo stronie Zamawiajqcego, w szczeg6lno6ci wstrzymanie rob6t przez

Zamawiajqcego; I .1.4 Zmiany bgd4ce nastgpstwemdzialania organ6w administracji i innych podmiot6w

o kompetencjachzbli2onych do organ6w administracjiw szczeg6lnoSci eksploatator6w infrastruktury

oraz wla6cicieli grunt6w pod inwestycjg, w szczeg6lno6ci: a) przekroczenie zak,re6lonych przezprawo lub
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regulaminy, a je6li takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, termin6w wydawania

przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleh, uzgodniefi itp.; b) odmowa wydania

ptzez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zenvoleft,uzgodnieri zprzycryn

niezawinionychprzez wykonawcg, w tym odmowa udostgpnieniaprzezwla6cicieli nieruchomo6ci do

cel6w realizacji inwestycji; 1.1.5 inne przyczyny zewngtrzne niezalehne odZamawiajqcego oraz

Wykonawcy skutkuj4ce niemo2liwoSci4 prowadzeniaprac lub wykonywania innych czynnoSci

przewidzianych Umow4 , w szczeg6lno6ci zloilenie odwolania od decyzji o pozwoleniu na budowg

(zaskarhenie decyzji w administracyjnym toku lub zlo2enie skargi do s4du administracyjnego) ; 1.1.6. W

przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.1.2 - 1.1.5 Czas Ukoriczenia

Rob6t mo2e ulec odpowiedniemu przedluheniu, o czas niezbgdny do zakoficzenia wykonywania jej

przedmiotu w spos6b nale?yty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoSci. 1.1.7 . Zmiany

bgdqce nastgpstwem konieczno6ci udzieleniazam6wieri dodatkowych, kt6re wstrzymuj4 lub op62niaj4

tealizacjg przedmiotu Umowy. L2. Zmiana sposobu spelnienia Swiadczeni a. |.2.1. Zmiany

technologiczne spowodowane w szczegllnoSci nastgpuj4cymi okoliczno6ciami: a. niedostgpnoS6 na rynku

material6w lub urz1dzeri wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynlot tych material6w lub urz1dzeri, b. pojawienie sig na rynku material6w lub wz1dzeir

nowszej generacji pozsxralajqcych 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 pozwalajqcej na zaoszczQdzenie

czasu realizacji inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak r6wniez koszt6w eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy, d. Zmiany technologiczne prowadzqce do;1) obnizenia kosztu

wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakoSci i funkcjonalno6ci; 2) obni2enia koszt6w uzytkowania obiektu

czy eksploatacji urzqdzeh, przy braku zmiany ceny koricowej; 3) podniesienia wydajno lci urzqdzefi,

podniesieniabezpieczefrstwa, usprawnief w trakcie u2ytkowania obiektu ,przy braku zmiany ceny

koricowej; e. zlecenie rob6t z koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu

technicznegourzqdzeh infrastruktury technicznej, f. odmienne od przyjgtych w dokumentacji warunki

geologiczne skutkuj4ce niemozliwo6ci4 zrealizowantaprzedmiotu umowy przy dotychczasowych

zalo2eniach technologicznych, g. odmienne od przyjgtych w dokumentacji warunki terenowe, w

szczeg6lnoSci istnienie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych; h.

koniecznoSt zrealizowaniaprzedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozsviqzafitechnicznych lub

materialowych ze wzglgdu na zmiany obowi4zuj4cego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i.

konieczno66 usunigcia sprzeczno6ci w dokumentacji w przypadku niemo2no5ci usunigcia sprzecznoSci

przy pomocy wykladni,w szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopieri pierwszefistwa. W

przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.2.1 mo2liwa jest w
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szczeg6rnosci zmiana sposobu wykonania, material6w i technorogii rob6t, jak r6wnieL zmiany lokalizacji

budowanyc hurzqdzefr. zamawiajqcy przewiduje w takiej sytuacji zmianE wynagrodzenia odpowiednio

do zmian zaisfiriatych w trakcie rearizaciizam6wienia. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4

powykonaw cz4zzastosowaniem stawek przyiEtychdo wyceny rob6t w ofercie wykonawcy' l'2'2'

zmianyw przypadku wystqpieni aniezamierzonego pominigcia w przedmiarach okreslonych rob6t i gdy

ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania calosci zam6wienia podstawowego' atakLew

przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejsz enia,b4d2zwigkszenia jednostek przedmiarowych i

zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wieri dodatkowych' ktorych przedmiot

wyl<raczapoza obiekt, nie jest objEty przedmiotem zam6wie nia zawartymw SIWZ)' ZastrzeLenie - jezeli

koniecznoS6 robot dodatkowych wynika z blgd6w lub zaniedbari Wykonawcy, prace takie zostan4

wykonane przezwykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3' PozostaNe zmiany spowodowane

nastgpuj4cymi okolicznosciami: a. sila wyhszauniemozliwiajqcawykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z slwz;b. rezygnacja przez zamawiajqcego z realizacii czgsci przedmiotu umowy' c' kolizja z

planowanymi rub r6wnoregle prowadzonymi przezinne podmioty inwestycjami. w takim przSrpadku

zmianyw umowie zostanqograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigcie

kolizji. d. zmianyuzasadnione okolicznosciami o kt6rych mowa w art' 3571 Kodeksu cywilnego' e' gdy

zaistnieje inna okolicznos6 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujQca niemozliwosci4 wykonania

lub nale2ytego wykonania umowy zgodnie zsIWZ. f. zmiany prowadzqce do likwidacji ocrywistych

omylek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy; g. zmianaumowy w zwi4zku ze zmianamiw

wymaganej sprawozdaw czolci, rozliczeniach koszt6w, sposobu rozliczanialub dokonywania platnoSci na

rzecz wykonawcy w zu,iqzlcvze zmianami zawartej ptzezzamawialEcego umowy o dofinansowanie lub

w wyniku ewentualnych zmian wymagari Regionalnego Programu operacyjnego wojew6dztwa

Mazowieck rego 20L4-2020 w przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt

1.3, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak

r6wnie2 zmianylokalizacji budowanychurzqdzeh. W przypadku ppkt' dzmiany mog4 dotyczyt zakresu

wykonywanych prac, zmiandokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajqce cenie

rob6t, z kt6rych Zamawiaj4cy rezygnuje. Wszystkie powy2sze postanowienia w punktach 1'1' 1' 2' i l'3

stanowiE katalog zmianna kt6re Zamawrajqcy moLewyrazi' zgod}. Nie stanowi4 jednoczeSnie

zobowi4zania do wyrazenia takiej zgody i nie rodz4 Ladnego roszczeniaw stosunku do Zamawiaj4cego'

|.4 Zmianaos6b i podmiotow 1.4.I. Zmiany os6b i podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wtenia' w

przypadku zdarzehlosowych niezalehnych od wykonawcy,natzasadnione wyst4pienie wykonawcy'

l.4.2.Zmianyosoby petniqcej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji

niezaleLnejod wykonawcy lub na2qdaniezamawiaiqcego je2elinie wywi4zuje sig on znaNo2onych

obowi4zk6w, 1.4.3. Zamawiajqcy, na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id =cA22ad2e-f0cb432c-at5d-e7ae49cde61d
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lub tezygnacje z udzialu podwykonawcy prz! realizacji przedmiotu zam6w ienia. zmiana mozenastQpii
wylqcznie po przedstawieniu przezwykonawca oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacjizudziaNu
w realizacji przedmiotu zam6wienia orazo braku roszczehwobec wykonawc y zgulurealizacjirob6t.
Je2eli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego wykonawca opieral sig wykazuj4c
spelnianie warunk6w udziatuw postgpow anir, zamawiaj6cy dopusci zmiangpod warunkiem, ze nowv
podwykonawca wyka2e spelnianie warunk6w w zakresie nie mniejszy m ni2wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zam6wieniaprzezdotychczasowego podwykonawca. Forma zaplaty
naleznoSci przystugujQcej podwykonawcom, moze ulec zmianie zprryczynobiektywnych, jesli zostanie
wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przezStrony umowy. 3. warunkiem wprowa dzeniazmian
zawartej umowy jest sporzqdzenie podpisan ego przez Strony protokofu zmianyumowy okre6laj4cego
ptzyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczno6ci
wymienionych w niniej szymparagrafie. Protok 6l zmiany umowy bgdzie zalqcznikiem do aneksu, o
kt6rym mowa w $ 14 ust. I niniejszej umowy.4. Zmiany umowy mogQ by6 dokonane r6wnie2 w
przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art. l44ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp. S.Strony
przewiduj4 mozliwoSi zmiany umowy w zakresie wymagari Ustawy o elektromobilnoSci i paliwach
alternatywnychzdnia 11 stycznia20l8 roku(Dz. U. zdn.7.02.20lg,poz.3l7),okt6rychmowaw 

$ 5
ust' 30 umowy, jezeli: a) zostan4wprowadzone zmiany przedmiotowej Ustawy, majqce wplyw na

wymagania okreslone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostan4 wprowadzone przepisy wykonawcze
do przedmiotowej Ustawy, maj4ce wptyw na wymagania okre6lone w SIWZ oraz niniejszej umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.f) 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 -10-23, godzina 1 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a (przetarg

nieogranicz ony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem) :

Nie

Wskazad powody:

Jgzyklub jgzyki, w jakich mogq byt sporzqdzaneoferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu
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N.6.3) Termin r*iqzrniaofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

N.6.4)PrzewidujesiguniewaZnieniepostgpowaniaoudzieleniezam6wienia,wprrypadku

nieprzyznania srodk6w pochodz4cych z bud'etu unii Europeiskiei oraz niepodlegai4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzieronei przezpafrstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym

Irandru (EFTA), kt6re miaty by6 przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia: Nie

w.6.5) przewiduje sig uniewa'nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, ieieli Srodki slu'4ce

slinansowaniu zam6wiefi na badania naukowe lub prace rozwojowe' kt6re zamawiaj4cy zamierzal

przezo,^czy6 na sfinansowanie calosci lub czg.ci zam6wienia, nie zostary mu przyznane Nie

1l:#'|]})il""*#1,"s uve podpisana przezwvkonawc a. zamawiaiqcv wvmas a' abv

ofertg,podpisano zgodn iezzasadantneprezentacji 
wskazanymi we wtasciwym rejesffze tub ewidencji

dzialarnosci gospodarc zej. re.eriosoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziarana podstawie pelnomocnictwa' to

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty' Pelnomocnictwo musi zosta6 '

zroLonewrazzofert4 w oryginare rub notariarnie poswiadczonej kopii' Do pelnomocnictwa nalezy

za|qczy.dokumenty potwierdzaj qce,.eosoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowa2niona do

reprezentowania wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na vtykazatw szczeg6lnosci

przezzaNqczen\eodpisuzKrajowegoRejestruSqdowego).2.Zasadyskladaniaofertypruezpodmioty

wystgpuj4cewsp6lnie:2.l.WymaganeoSwiadczeniawskazanewsekcjilll.3(oSwiadczenieWykonawcy

o spernianiu warunk6w udziaru w postgpowaniu oraz oswiadczenie wykonaw cy, ze", nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24ust. I pktr2-23i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp) powinny by6 z\ozone

przezka2dego wykonawca wsp6rnie ubiegaj*cego sig o zamowienie. oswiadczeniatemaj* potwierdza'

spelnianiewarunk6wudzialuwpostgpowaniuorazbrakpodstawwykluczeniawzakresie,wkt6rym

kaLdyz wykonawc6w wykazuje spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniv orazbrak podstaw

wykluczenia.Z2.Wykonawcyskladaj4cyofertgwsp6lnqzobowtqzanis4doustanowieniapelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu arbo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (ub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie

pelnomocnika musi zawiera|w szczeg6lnosci: 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 ubiegajqcych sig wsp6lnie o

udzielenie zam6wieni a,przezosoby uprawnione do skladania oswiadczef woli, wymienione we

wlasciwym rejestrze lub ewidencji wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze:

zosta| zawartew umowie o wsp6ldzialaniu zNoLoneiwrazzofert4' Dokument (lub dokumenty)
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d=c422ad2e-t0cb432c-af5d-e7ae49cde61dzawietajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta. zro.ony wraz zofert4 w formie oryginalu rub
notariarnie po.wiadczonej kopii. Do dokumentu (rub dokument6 w) zawier .pelnomocnikanaleLlr 

zalqc4r'dokument, 
^^_,:l_:- :rv\uurc'row1 

zawierajacego ustanowienie

upowaznionadoreprezentow"''";;:ff x'J#i";*#,l;":":ffi 
["t::::^::::^,w szczeg6lnosci przez zal*czenieodpisu z Krajowego Rejestru s4dowego) . 2.3. wszerka korespondencjaoraz rozliczenia dokonywane bgdq wyl4cznie zpelnomocnikiem. 2.4.Wypelniaj4c formu larz oferty, jaktownie2 inne dokumenty' powofuj4c sig na wykonawcg, w miejscu np. naa^tai adres wykonawc y, nare.y

wpisad dane dotycz4ce wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzierenie zam6wienia, a niepelnomocnika tych wykonawc6w' 3' wykonawca, kt6ry powofuje sig na zasoby innych podmiot6w wceluwykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykrucz enia orazspelniania, w zakresie, w jakimpowoluje sig na ich zasoby' warunk6w udziafuw postgpow aniu, zamieszczainformacje 
o tychpodmiotach w oswiadczeniach' o kt6rych mowa w sekcji Ill.3(oswia dczeniewykonawcy o spelnianiuwarunk6w udzialuw postgpow aniu onzoswiadczenie wykona wcy,2enie podrega wykluczeniu napodstawie at'24ust' l pkt 12-23iust' 5pkt l, 2i4ustawypzp).4.wcelu 

wykazaniabrakupodstawdowykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w okolicznoSciach, o kt6rych mowa wart' 24 ust' I pkt 23 ustawy Pzp' wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowejinformacji' o kt6rej mowa w art' 86 ust' 5 ustawy pzp przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie (woryginale) o przynale,nosci lub braku przynaleLn'osci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art.24 ust' 1 pl*23 ustawy Pzp' wtaz z'e zlo2eniem oswiadczenia o przynaleinosci do tej samej grupykapitalowej' wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia' dowody, '2e powiqzania z iwrymwykonawcq nie prowa dz, do zakl6cenjakonkurencji wpostgpowaniu o udzielenie zam6wienia. wymagane oswiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym
powinno byt zlo2one ptzezka2dego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu
do wykonawc6w'kt6rzy zloLlrliodrgbne oferty - zal[cznlknr 4. wykonawca jest uprawniony zlo'y . wraz
z ofert4oswiadczenie (w oryginale) o braku pr4rnaleinosci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawv z
dnia 16 lutego 2007 r' o ochronie konkurencji i konsument6w, jezeli wykonawca nie jest czlonkiem
Zadnej grupy kapitalowej' wykonawca jest zobowiqzany zlo|y|oswiadczenie o braku przynaleLnosci do
grupy kapitalowej zgodnie z prawdL,po ustaleni u z nalehyt4 starannos ciq, 2enie zachod zqw jego
przypadku powiqzaniatworzEce grupg kapitalow4, w rozumieniu ustawy z dnial6 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsument6w orazz.e swiadomosci4, 'ze skladanie nieprawd ziwychoswiadcz.eri
sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega odpowiedzialnosci karnej. w takim przypadku, .

wykonawcamo2e nie sklada6 oswiadczenia o braku przynalehnosci do tej samej grupy kapitalowej, na
podstawie i w okolicznosciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust.l I ustawy pzp, tj.w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj4cego informacji z otwarcia ofert. zamawiaj4cy nie

https://bzp.uzp.gov'pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx 
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bgdzier6wnie2wtakiejsytuacjiwzywalWykonawcydouzupelnieniao5wiadczeniaobraku

przyn'.eLnoSci do tej samej gapykapitalowej .5.Zamawiaj4cy wykluczy Wykonawca z postgpowania, o

tre zajdqwobec tego wykonawcy okolicznosci wskazane w art. 24 ust' I pkt 12-23 oraz ust' 5 pkr | ' 
2\ 4

ustawyPzp,6,Wykonawcaniejestobowi4zanydoz\ozefiaoSwiadcz.eirlubdokument6w

potwierdzaj4cych okoricznosci, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i IIr.5 (aktualn e na dzieu- zrozen\a

o*wiadczenia lub dokumenty, ktore potrw ierdzaj4okolicznosci spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniuorazbrakupodstawdowykluczenia),je2eli:1)Wykonawcawska2edostgpnoS6

po.wiadczefr lub dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji III.4 i III.5 w formie elektronicznej pod

okreslonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatny chbazdanych' w szczeg6lnosci

rejestr6w pubricznych w rozumieniu ustawy z dnial7 lutego 2005 r. o informatyzacii dzia\alnosci'

podmiotowrealizuj4cychzadaniapubliczne(t.1'Dz.|J.z201,7r.poz.570zp6iLn.zm.).Wtakim

przypadkuZamawiajqcypobierasamodzielnieztychbazdanychwskazaneprzezWykonawca

oswiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnosci informacji odpowiadajqcej odpisowi

aktuarnemu Rejestru przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust' 4aa ustawy z dnia2O sierpnia

,rgg7r. o KrajowymRejestrze sqdowym (tj. Dz. LJ.z20rgr.,poz.9g6) orazwydruk6w z centralnej

EwidencjiiInformacjioDzialarnosciGospo 
darczeizgodnie zart.46ust' I ustawy zdnia6marca2018r'

o centralnej Ewidencji i Informacji o DziararnoSci Gospo darczeji punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz'U.po2.647).Wylronawcawska2eoSwiadczenialubdokumenty,okt6rychmowawsekcjilll'4iIII.5,

kt6reznajdujqsigwposiadaniuZamawiajqcego,wszczeg6lnoScioSwiadczenialubdokumenty

przechowyw a.ne przezzamawiai4cego zgodn ie z att'97 ust' 1 ustawy Pzp' w takim przypadku

zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziaru w postgpowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczefi lub dokumentow, o ile S4 one aktualne. 7. JeiLe|i

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszk aniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej' zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4 (odpis z wrasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacjiodzialalno6cigospodarczej,je2eliodrgbneprzepisywymagaj4wpisudorejestrulub

ewidencji) _ sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania , potwier dzaiqceodpowiednio, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadlosci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczesniej ni2 6

miesigcyprzeduptywemterminuskladaniaofert'7.2'IeLe|twkraju,wkt6rymwykonawcamasiedzibg

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, rtorej dokument dotyczy, nie wydaje sig

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7' zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio

oswiadczenie wykonaw cy, zewskazaniem osoby arbo osob uprawnionych do jego reprezentacji' lub

oSwiadczenieosoby,kt6rejdokumentmialdotyczy6,z\o2oneprzednotariuszemlubprzedolganem

s4dowym, administracyjnym albo organem samofz.du zawodowego lub gospodafczego wla.ciwym ze

https://bzp.uzp.gov.p|/ZP400PodgladopubIikowanego.aspx?id=cA22ad2e.tocb432c-af5d.e7ae49cde61d

21122



7 '10'2019 https://bzp'uzp'gov'plzP400Podgladopubtikowanego.aspx?id= 
A22ad2e-tt0cb432c-a6d-e7ae49cde61d

wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby . zapisypkt 7'1' stosuje sig' Zamawiajqcy uniewazni postgpowani e w ptzwadkach okre*lonych w art. 93 ust. l .ustawy Pzp' zamawiaiqcy mo2euniewaznii postgpowanie r6wniez wpr4ryadku orcre.lonlm w art. 93ust. la ustawy pzp.-
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