
Ogloszenie nr 602547-N-2019 z dnia 2019-10-01 r'

Miasto stoleczne warszawa -zarz4dDr6g Miejskich: usluga na obslugg i utrrymanie systemu

odwodnienia czerniakowskiej Bis odc. od ul. czerniakowskiej do Trasy siekierkowskiej (Nehru'

Polski Walczqcej i Meloman6w)

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

zamieszczanieogloszeniatzamieszczanieobowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6llinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub Programu

o zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly

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

marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalelqcychdo jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,niemniejszy ni230o/o, os6b zatrudnionych przezzaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj 4cy

Nie

postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postgPowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryVpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj 4cych

Nie



Je2eli tak, naleiry wymienid zamawiaj4cych,kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podat,

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt 6w wrazz danvmi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaiacymi z innych paristw czlonkowskich unii
Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6ln ie z zamawiaj4cymi z innych parfistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wier{ publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6g Miejskich, krajowy numer

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

Polska, tel.22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks22g g0g 2rr.
Adres strony internetowej (URL) : http ://www. zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2nauzyskad dostgp do narzEdzi i urz4dzehlub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa

r.3) wsPoLNE UDZTELANIE ZAMOWTENTA (ieieti dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, cry i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony' pelny i bezpoSredni dostgp do dokumentilw zpostgpowania moina uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia



Tak

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokumentfw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moinz uzyskad pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

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 byi sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniazntrzgdziiurz4dzeri lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pelny,bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzEdzimo2na uzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazrva nadana zam6wieniuprzezzamawiajqcego: Uslugara obslugg i utrzymanie systemu



odwodnienia Czerniakowskiej Bis odc. od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej (Nehru, Polski

Walczqcej i Meloman6w)

Numer referencyj ny z ZDMNI0If.IDZP I 85 IPN I 7 3 I 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moZliwoSci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

Zamawiaj4cy ztstrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czg5ci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moile zosta(, udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

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

budowlanych lub olweilenie zapotrzebowania i wymagari ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okreSleniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia jest : usluga na obslugg i utrzymanie systemu odwodnienia Czerniakowskiej Bis odc. od ul.

Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej (Nehru, Polski Walcz4cej i Meloman6w). Szczeg6lowo

przedmiot zam6wienia okre6lony zostalw Opisie przedmiotu zam6wienia (Rozdzial V) i Formularzu

cenowym (Zalqcnik 5). WartoS6 szacunkowa zam6wieniaprze|,racza r6wnowarto66 kwoty 30 000

EURO a jest mniejszani? r6wnowarto66 kwoty 221000 EURO.

II.5) Gt6wny kod CPV: 90640000-5

Dodatkowe kody CPV:

lKod 
cPV 

I

le0s00000-21

14s2320oo-21



II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zamdwienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wierfi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i T lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych 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 zostalazawarta umowa

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

miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoficzeniaz 202I-I2-3I

Ckres w miesiacact Okres w dniach Datarozpoczgcia Data zakofrczenia

z02r-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ru.l) WARUNKI ADZTA\,U W POST4POWANIU

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

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre6lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy,kt6rzy: spelniaj4

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



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

strat" pozycja ,,przych6d netto ze sprzeda|y produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze

sprzedazy i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie mniej szej ni2400 000,00 zl (slownie: czterysta

tysigcy zlotych 00i 100). 2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnoSci zwiqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co

najmniej: 200 000,00 zl (slownie: dwie6cie tysigcy zlotych 00/100).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy,kt6rzy spelniaj4

nastgpujEce warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce 7 .2.2. zdolnoSci technicznej lub zawodowej,

tj. : 1 . Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeieli okres

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

lub ci4gtych r6wniez wykonuje): co najmniej dwa zam6wienia o warto6ci nie mniejszej ni2 250 000,00

zlbruttoku2de - w zakresie eksploatacjiurzqdzeri system6w kanalizacyjnych obejmuj1cych

przepompownie Sciek6w, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanaNy Sciekowe, przykanaliki, studnie,

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

i innych trzqdzeh odwodnienia,w zakresie kt6rego dokumentowaNnano6niku elektronicznym

historyczne dane monitorowanych parametr6w wrazzwiz-mlizacj4 monitoringu na urz4dzeniach

Zamawiajqcego.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, do6wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie

zostanq im powierzone, w szczeg6lnoSci okre6lonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U . z 2018 r., poz. 1202, z p62n. zm.), zgodnie z poni2szym wykazem: Lp.

Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnief (w latach) -

Do6wiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. l.-

Kierownik rob6tz uprawnieniami budowlanymi w ograniczonym zakresie albo bez ograniczehw

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

wodoci4golvych rkanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi - I osoba - 5 lat - 5 lat -
podstawa dysponowania.2.- Automatyk z uprawnieniami eksploatacyjnymi do lkv dla wzqdzeh

instalacjiisiecienergetycznych-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania.Kierownikrob6t

powinien 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.) orazrozporzqdzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1l wrze6nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.l278) lub odpowiadaj1ce im inne waine uprawnienia budowlane



wydane na mocy wczesniej obowi4zujqcych przepis6w oraz posiadad aktualne zaiwiadczenie o wpisie

na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorzqdu zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzqdach zawodowych architekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz urbanist6w (ti.Dz.U.22016

r.poz.1725,zp62n.zm.)). Stanowiskookreslonepowy2ej moizezostalr6wniezpowierzone

obywatelom paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj6w

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

ustawy z dnia22 grudnia2}l5 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

pafrstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).

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

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno5ci przy realizacji zam6wienia

wrazzinformacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu 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) Zamawiaj1cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreSlona w art. 24 tst.5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24ttst.5 pkt2 ustawy Pzp)

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

Irr.3) WYKAZ OsWlq.ncZEN SKT,ADANYC H PR.ZF,Z WYKONAWC4 W CELU

wsr4pNBco poTwIERDZENtA,zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPET,NIA

WARUNKI IJDZTALA W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) wyKAZ OSwTanCZEN LUB DOKUMENTOw, SKLADANYCH PrtzEZ

wyKoNAwc4 w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU



POTWIERDZENIA OKOLTCZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona, do zloileniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zloLeniao6wiadczeri lub

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

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

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

do rejestru lub ewidencji.

M.5) WYKAZ OSWTNNCZEN LUB DOKUMENTow SKT,ADANYCH PRzEzwYKoNAwCE

W POSTqPOWAI\IU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

ru.5.1) w ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOw UDZTALU w posTqpowANIU:

l. czgSci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie

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

zamieszkania, a jeileli podlega ono badanirLprzez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o

rachunkowoSci, r6wnie? z opiniqo czgSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowi4zanychdo sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreflaj4cych

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

dzialalnoSci jest kr6tszy - zaten okres. Z zalqczonej 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 zostatro podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu *

przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksiEg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeLeli

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

odmowy podpisu wymagane jest zalqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4 zany ch do sporz4dzania spraw ozdania

finansowego Zamawiajqcy, za,, inne dokumenty" uznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlo2onqw

UrzEdzie Skarbowym. 2. dokument6w potwierdzajqcych, 2e Wykonawca jest uberyieczony od

odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoScizwiqzanej zprzedmiotem

niniejszego zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okre6lon4 przez Zamawiaj4cego(zawieraj4cych

potwierdzenie zaplaty vbezpieczenia). 3. wykazu uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczeri

okresowych lub ci4glych r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich trzechlatprzed uplywem

terminu skladania ofert, a jeileli okres prowadzenia dzia\alnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych uslugi zostaNy

wykonane - zalqczniknr 2 do SIWZ (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powyhszego wykazu



powinny by6 dolqczone dowody okreSlaj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zosta\y wykonane lub

s4 wykonylv ane naleLycie, przy czymdowodami, o kt6rych mowa s4 referencj ebqdL' inne dokumenty

wystawion e przezpodmiot, narzeczkt6rego dostawy lub uslugi byty wykonylvane, a w przypadku

Swiadczeri ci4glych lub okresowych sq wykonywane, a jeheli zuzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych dokument6w - oSwiadczenie

Wykonawcy;w przpadku Swiadczefr okresowych lub ci4gtych nadal wykonywanych referencjebqd2

inne dokumenty potwierdzajyce ich nalezyte wykonywanie powinny by6 wydane nie wczeSniej ni2 3

miesi4ce przed,uptywem terminu skladania ofert. 4. wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawca do

realizacjizam6wienia publiczne go,wrazz informacjami na temat ich kwalifrkacji zawodowych,

uprawnieir, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicanego, a

takLe zakresu wykonywanych przeznie czynno i;ci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi

osobami.

rrr.5.2) w ZAKRESIE KRYTERToW SELEKCJT:

III.6) WyKAZ OSwranCZEfr LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZF,ZWYKONAWCE

w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

l. JeLeliz uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mohe zNozyd dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZarnawiajqcego, moze przedstawid inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

udzialu w postgpowaniu. 2. Wykonawcamohe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czgsci, polega6 na zdolno6ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w,niezalehnie od charakteru prawnegolqczqcych go znim stosunk6w

prawnych. 2.1. Wykonawca, kt6ry poleganazasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyzej, powinien przedlo?yl w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

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

te same dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re

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

zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiajqcemu, 2ercalin$qc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci

przedstawiajEc zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powy2ej przedstawia

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



na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w nazasadachokreslonych w art. 22austawypry,

bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umo2liwiaj gcym nale1yte wykonanie

zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosuneklqczqcy wykonawc a ztymipodmiotami gwarantuje

rueczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 24dadokument6w okre6laj4cych w szczeg6lno6ci:

2.3'l' zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania

zasob6w innego podmiotu, przezWykonawc1,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 udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia, zrealizaje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych

wskazane zdolnoSci dotyczq.2.4. Jeheli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,nie potwierdzaj4 spetrnieniaprzezwykonawca

warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodz4wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy 2qda, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez zamawiaj4cego: 1) zast4pil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiqzat sig do osobistego wykonania

odpowiedniej czgSci zam6wienia, je2eliwyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w pkt 2. 3 Wykonawcazalqczy do oferty: wypelniony

Formularz cenowv.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPIS

ry. 1. 1 ) Tryb u dzielenia zam6wienia : P r zetar g nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj1cy L1da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowiqzany,przed uplywem terminu skladania ofert,

wnie56 wadium na caly okres z"vi4zania ofert4, w wysokoSci: 16 800,00 zl (slownie: szesna6cie tysigcy

osiemset z\oty ch 00/ I 00).

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

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych :



Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlo1enie oferfy wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloieniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rry zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 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 bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana maksymalna Iiczb a uc ze stnik6w umowy ramow ej :

Informacje dodatkowe:

Zambwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz1ce

dynamicznego systemu zakup6w:



Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszczasig zlozenie ofert w formie

katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zloLonvch katalog6w elektronicznychinformacji potrzebnych do

sporz4dzenia 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:

Nalezy wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zam6wienia:

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

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czqc e przebiegu aukcj i elektronicznej :

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

wykonawcy bEda mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4piefr):

Informacje dotycz1ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczeh

Wymagania dotycz1ce rejestracji i identyfftacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo?ylinowych post4pieri, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria 7-naczenie

cena ofertowa brutto 50,00

czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aaust.1 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 musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewrdziane jest zastrze2enie prawa do udzieleniazam6wieniana podstawie ofert wstgpnychbez

przepr ow adzenia negocj acj i

Przewidziany jest podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagafr zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

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

romtiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeizeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby roztttiqzah:

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:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podle gajEcychnegocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzonalicytacjaelektronicma:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

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

wymagania te chni czne ur z4dzeh 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:

Czastrwania:

Wykonawcy,kt6rz-y nie zlozyli nowych post4pieri, zostan1zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan1wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy w sprawie

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

Wymaganiadotyczqcezabezpieczenianale4rtegowykonaniaumowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s)zMrANA UMOWY

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



podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskaza6 zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

l.zgodnie z art. l44ustawy prawo zam6wieri publicznych zamawiaj4cy ptzewiduje dopuszczalnofit

zmianypostanowieir umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie' kt6rej dokonano wyboru

wykonawc y dotyczqce zrniany terminu rozliczehumowy, zmiany wartosci zam6wienia, zakresu

przedmiotowego zam6wienia lub termin6w realizacji zam6wienia w przypadku zaistnienia jednej lub

kilku z nastgpuj4cych okolicznosci: 1) koniecznosci podjgcia dzialafi zmierzaj4cych do ograniczenia

skutkow zdarzenialosowego wywolaneg o ptzezczynniki zewnqtrzne' kt6rego nie mozna bylo

przewidziec z pewnos ci4, szczeg6lnie zagra?ajqcebezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi; 2) w

nastgpstwie wykraczajqcychpozaterminy okreslone w ustawie - kodeks postgpowania administracyjnego

procedur administracyjnych oraz innych termin6w urzgdowych majEcych wplyw na terminy realizacjr

zam6wienia; 3) ograniczeniaSrodk6w budzetowychprzeznaczonych natealizacjq zam6wienia;4)

koniecznogci wykonania uslug zamiennych lub zaniechania uslug, o kt6rych mowa w $ 3 ust' 6; -

odpowiednio do tego, jaki wptyw na te zmiany b9d4 miaty wlw ptzypadki w zakresie niezbqdnym do

rcalizacjiprzedmiotu zam6wieni a.2. Zgodnie z art. I42 ust 5 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych w

przypadku zmiany: l) stawki podatku od towar6w i usfug; 2) wysokoSci minimalnego wynagrodzeniaza

praca albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia

l0 pa1dzienika2112r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracE;3) zasadpodlegania ubezpieczeniom

spolecznym lub ubezpie czeniuzdrowotnemu lub wysokoSci stawki na ubezpieczenia spoleczre lub

zdrowotne; 4) zasadgromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczychplan6w kapitalowych, o kt6rych

mowa w ustawie z dnia 4 puhdziemika 2018 r. o pracowniczychplanach kapitalowych wysoko66

nale2nego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie, je2eli wskazane w pkt l-4 zmiarry

bgdE mialy wptyw na koszty wykonania zam6wieniaprzez Wykonawca.3. Zmiany, o kt6rych mowa w

ust. 2, mog4 zostatwprowadzone jedynie w przypadku, je2eli Strony Umowy (Zamawiajqcy i

Wykonawca) zgodnie uznajq, ze zaszly wskazane ust. 2 okolicznoSci. Zmiana wynagrodzenia moze

nastEpi6 jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego orazpo zbadaniu dokument6w, kt6re

Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wplywu zmiany przepis6w na wysokoS6 naleznego mu

wynagrodzenia. Wynaglodzenie zostanie odpowiednio zwigkszone/zmniejszone o kwotg odpowiadaj4c4

wzrostowi/obnizce udokumentowanych koszt6w, o kt6rych mowa powyzej, od daty faldycznei zmiany

koszt6w wykonania zam6wieniaprzezWykonawca. 4. Warunkiem wprowadzeniazmianzawattej umowy

jest sporz4dzeniepodpisanegoprzezstrony Protokolu zmiany umowy okreSlaj4cegoptzyczyny zmiany

oraz potwierdzajqcego wyst4pienie, co najmniej jednej okolicznoSci wymienionych w niniejszym

paragrafie. Protok6l zmiany umowy bgdzie zalqcznikiem do aneksu, o kt6rym mowa w $ 14 ust. 1. 5.

Zmiany umowy moge by6 dokonane r6wnie2 w przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w art.



144 ust' I pkt' 2 - 6 ustawy Pzp.6, strony przewiduj4 mozliwos6 zmianyumowy w zakresie wymagan
ustawyoelektromobilnosciipaliwachalternatywnychzdniall 

stycznia20lgroku (Dz.TJ.zdn.7.02.
2018'poz' 317), o kt6rych mowa w $ ust. 13 umowy, jekeli: a) zostanqwprowadzone zmiany
przedmiotowej Ustawy, majqce wplyw na wymagania okreslone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b)
zostanE wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej ustawy, maj4ce wptyw na wymagania
okre6lone w SIWZ oraz niniejszej umowie.

IV. 6) INFORMACJE ADMTNIS TRACYJNE

Iv'6'1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieti dotyczy):

srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

lv'6'2\ Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019- I 0-09, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a etrzetarg
nieogranicz ony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem) :

Wskazad powody:

Igzyk lub jgzyki, w jakich mog? by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatru w
postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin nwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zrvrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezparflstwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym

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

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki slui4ce

sfinansowaniu zam6wierf, na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zzmierzal

przeznaczy6 na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

l.Oferta wraz z zal4cznikami musi by6 podpis ana przezWykonawc A. Zamawiaj4cy wymag a, aby ofeng

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej. Jeheli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziatana podstawie pelnomocnictwa, to



pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. pernomocnictwo musi zostad

zroLone wraz zofert4 w oryginale rub notarialnie poswiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleLy

zal4czy|dokumenty potwierdzaj qce,ileosoba tdzielajqcapelnomocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazat w szczeg6lnosci

przez zaNqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) ' 2.Zasady skladania oferty przez podmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1. Wym agane oswiadczenia wskazane w pkt III. 3) (oSwiadczenie wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udziah,r w postqpow anfii orazoswiadczenie Wykonawcy' ze nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 2 - 23 iust. 5 pkt | , 2 i 4 ustawy Pzp) powinny byt z\o2one

przezka2dego wykonawca wsp6lnie ubiegajqcego sig o zam6wienie. oswiadczeniate maj4 potwierdza'

spelnianie warunk6w udzialu w postgpow aniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym

ku2dyz wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw

wykluczen ia.2.Z.Wykonawcy skladaj4cy ofertq wsp6lnq zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowanht oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawietajqcy ustanowienie

pelnomocnika musi zawieral 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) zawietajEcy ustanowienie

pelnomocnika musi byd podpisany w imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o

udzielenie zam6wienia,przezosoby uprawnione do skladania oSwiadczef woli, wymienione we

wla6ciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika mo2e

zosta1 zawartew umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onejwrazz ofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawrerajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 z\oLony wraz z ofert4 w formie oryginalu lub

notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawierajqcego ustanowienie

pelnomocnikanaleiry zaNqczyt, dokumenty potwierdzaj Ece,2e osoba udzielaj}ca pelnomocnictwa byla

upowazniona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat

w szczeg6lno1ciprzezzalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego).2.3.Wszelka korespondencja

orazrozliczenia dokonywane bgd4 wyl4cznie zpelnomocnikiem. 2.4.WypeNniaj4c formularz oferty, jak

r6wniez inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawca, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy,naleLy

wpisad dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, k16ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oSwiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt IIL 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spetnianiu

warunk6w udzialu w postgpow aniu oraz o6wiadczenie Wykonaw cy, 2e nie podlega wykluczeniu na



podstawieatt.24ust'1pkt12-23iust.5pkt1,2i4ustawyPzp).4.wykonawcawterminie3dniod

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. g6 ust. 5 ustawy pzp przekanrje
zamawiajqcemu oswiadczenie (w oryginale) o prrynale2noSci lub braku przynaleanoSci do tej samej
grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. wraz ze ztokeniem oswiadczenia o

ptzynaleLnosci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, Lepowiqzaniazinnym wykonawc4 nie
prowadz4do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wym aganeoSwiadczenie,

o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byt zlo2oneprzezkazdego Wykonawca wsp6lnie

ubiegajqcego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rzy ztohyliodrgbne oferty.

Wykonawca jest uprawniony zlo2y6wrazzofertE oSwiadczenie (w oryginale) o braku przynale1no6ci do
grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w
jeaeli Wykonawca nie jest czlonkiem 2adnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany zlo1y1

oSwiadczenie o braku przynale2noSci do grupy kapitalowej zgodnie zprawdq,po ustalenitznalezyt4
starannoSci4, 2e nie zachodzEw jego przypadku powiEzania tworzqce grupg kapitalow4, w rozumieniu

ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsume nt6w orazze Swiadom o1ci;, Le

skladanie nieprawdziwych o6wiadczefr sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

odpowiedzialnoSci karnej. W takim przypadku, Wykonawc amo1enie sklada6 oSwiadczenia o braku

przynaleino3ci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okoliczno5ciach, o kt6rych mowa w art.

24 ust. 11 ustawy Pzp, ti. w terminie 3 dni od dnia zamie szczeniana stronie internetowej Zamawiajqcego

informacji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie bgdzie r6wnieL w takiej sytuacji wzywalWykonawcy do

uzupelnienia o6wiadczenia o braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej .5. Zamawiajqcy

wykluczy Wykonawca z postgpowania, o ile zajdqwobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art.

24 tst. I pkt 12 - 23 oraz ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zlo1enia

oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5)

(aktualne na dzieftzlo2enia oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj1okolicznoSci spelniania

warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), je2eli:1) Wykonawca wska2e

dostgpno66 oSwiadczefr lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod

okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbazdanych, w szczeg6lnoSci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty zacji dzialalnoSci

podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne (tj. Dz.IJ. z 2017 r., poz. 570, z p6Ln. zm.). W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tychbaz danych wskazane przezWykonawcg

oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2O sierpnia

L997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj. Dz.lJ , z 2018 r., poz. 986) oraz wydruk6w z Centralnej



Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospo darczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z dnia 6 marca 2018 r'

o centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospo darczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U.poz.647),2) Wykonawca wska2e oswiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt III'4) i

il.5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu zamawiaj4cego, w szczeg6lnosci oswiadczenia lub dokumenty

przechowyw ane przezzamawiajqcego zgodnie z arl.97 ust. I ustawy Pzp' W takim przypadku

Zamawtajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu w postgpowanitoraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oswiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne' 7 ' Jeaeli

Wykonawca ma siedzibg lub miejs ce zamieszkania pozatetytorium Rzeczypospolitej Polskiej' zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt IIL4) (odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o dzialalnoSci gospodar czej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub

ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub

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

upadloSci. 7.1. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wcze1niej ni? 6

miesigcy przed,uptywem terminu skladania ofert.7.2. Jeileliw 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. zastgpuje sig je dokumentem zawietaj}cvm odpowiednio

o6wiadczenie wykonaw cy, zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument miaN dotyczyl, zlo2one przed notariuszem lub przed organem

s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodatczego wlaSciwym ze

wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy

pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiajqcy uniewazni postgpowanie w przypadkach okreSlonych w art. 93 ust. I

ustawy pzp. Zamawiajqcy moaeuniewazni6 postgpowanie r6wnie2 w przypadku okreSlonym w art.93

ust. la ustawy PzP..


