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Ogloszenie nr 5 I 5670-N -2020 z dnia 2020-02-24 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich: Specjalistyczne doradztwo w zakresie

technologicznym i kontraktowym (II runda dialogu konkurencyjnego - postgpowanie na "Dostawcg i

operatora systemu e-parkowanie - nawigacji i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z

zaprojektowaniem i budowq systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi" - Zadznie 9

e-parkowanie)

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogloszen ia:. Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszen ie dotyczy: Zam6w ienia publicznego

Zamriwienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

PostEpowanie w ramach projektu,,Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Mrtual WOF)"

wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dawa Mazowieckiego 2014-2020, podpisanej w dniu 29.09.2017 r. Umowy o

dofinansowanie Projektu nr RPMA.02.01.02-14-8835117-00 pn. ,,Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

(Mrtual WOF)"

O zamriwienie mogq ubiega6 sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich rvyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaty

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

marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niZ 30%o, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierryl/powierryli przeprowadzenie

postgpowania
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Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przep rowadzane wsp6ln ie przez zamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, naleiry wymienii zamawiajqcych,ktorzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podat

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

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

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

Polska, tel.22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 211.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moZna uzyska6 dostgp do narzEdzi i urzqdzeh lub format6w plik6w,

kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Adm i ni stracj a samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAM6WIEI,LLA (jeieli dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj1cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawial4cymi z innych paristw

cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory zzamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postEpowania, czy i w jakim zakresie za prueprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawial4cy, czy zam6wienie bEdzie udzielane przezkuZdego z zamawiajEcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

www.zdm.waw.pl
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Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uryskad 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 sporzadzona w jgryku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Adres:

Zarz4d Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, Kancelaria Oferta musi byd sporz4dzona w

jEzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urz4dzeri lub formatriw plik6q kt6re nie

s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mozna uzyska6 pod adresem:

(uRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA
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II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiaj4cego: Specjalistyczne doradztwo w zakresie

technologicznym i kontraktowym (ll runda dialogu konkurencyjnego - postQpowanie na "Dostawcg i

operatora systemu e-parkowanie - nawigacji i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z

zaprojektowaniem i budow4 systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi" - Zadanie 9

e-parkowanie)

Numer referencyj ny : ZDMIUM/DZP I | 5 IPN I | 3 I 20

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamriwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

Ztmawiajqcy ztstrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czgSci lub grup czgSci:

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia jest specjalistyczne doradztwo w zakresie technologicznym i kontraktowym (II runda dialogu

konkurencyjnego - postgpowanie na "Dostawcg i operatora systemu e-parkowanie - nawigacji i

odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z zaprojektowaniem i budow4 systemu integracji baz

danych iaplikacjami dziedzinowymi" - Zadanie 9 e-parkowanie)

II.5) Gl6wny kod CPV: 85312320-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:
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Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupfw - szacunkowa calkowita maksymalna

wartoit w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

ll.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okre5lenie przedmiotu, wielko5ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6lub w art.l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

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

miesi4cach: lub dniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia:

Okres w miesi4cach Okres w dniach Data rozpoczgcia Datazakohczenia

2020-1 I -30

II.9) Informacje dodatkowe: l. rozpoczgcie: nie p62niej ni2 w dniu podpisania umowy z Wykonawc4, 2.

zakoficzenie: nie p6zniej niz do 30 listopada 2020 r.,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWI{YM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I[.1) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU

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

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

lnformacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre5lenie warunk6w: 1.2. nie podlegaj4 wykluczeniu, 1.3. spelniaj4 nastEpuj4ce warunki udzialu w

postgpowaniu dotycz4ce: l. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 1. Wykonawca uzyskal Sredni

przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja,,przych6d netto ze

sprzeda2y produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi") w

wysoko6ci nie mniejszej ni2 100 000,00 zl (slownie: sto tysigcy zlotych).2. Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z

przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumg gwarancyjn4 co najmniej: 50 000,00 zl (slownie:

pi gidziesi4t tysigcy zlotych).
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Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzed uplywem terminu skladania ofeft, a

jeZeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri

okresowych lub ci4glych r6wniez wykonuje): a) co najmniej 3 uslugi, o warto5ci minimum 160.000,00

PLN brutto ku2da, dotycz4ce Swiadczenia specjalistycznego doradztwa technicznego i obslugi prawnej

projektu wielobranzowego (infrastrukturalno-informatycznego), z czego kazda usluga obejmowalal1cznie

co najmniej udziat w postgpowaniu w charakterze bieglego, sporz4dzanie opinii prawnych i analiz

ekonomicznych dla obslugiwanego przedsigwziEcia, prz! crym prrynajmniej 2 uslugi byly realizowane

narzecz podmiot6w ustawowo zobligowanych do stosowania ustawy Prawo zam6wief publicznych; b) co

najmniej 1 usluga Swiadczenia pomocy prawnej, polegaj4ca l4cznie na udzielaniu porad prawnych i

sporzqdzaniu opinii prawnych w sprawach dotycz4cych prawa wlasnoSci intelektualnej w odniesieniu do

system6w baz danych lub informacji przestrzennej; c) co najmniej I usluga obejmuj4ca opracowanie

projektu umowy, dotycz4cej utrzymania (serwisu) projektu wielobranzowego (infrastrukturalno-

informatycznego); d) co najmniej 2 uslugi obejmuj4ce opracowanie projektu umowy narealizacjq i

wdrozenia projektu wielobranZowego (infrastrukturalno-informatycznego); Przy czymka2dazwy2ej

wymienionych uslug zrealizowanazostala w ramach odrgbnej lub tej samej umowy.7.2.2.2. Wykonawca

ma do dyspozycji osoby legitymujqce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i

wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, zgodnie zponi2srym

wykazem: Lp. Stanowisko - Wymaganaliczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawniefi (w

latach) - DoSwiadczenie zawodowe - liczba por6wnywalnym prac w prrypadku uslug - podstawa

dysponowania. l. Prawnik - I osoba - 10 lat - minimum 5 lat doSwiadczenia:. udzielanie porad prawnych

i sporz4dzanie opinii prawne, dotycz4ce realizacji projektu wielobranzowego (infrastrukturalno-

informatycznego) na rzeczpodmiotu,b4d2 podmiot6w, ustawowo zobligowanych do stosowania ustawy

Prawo zam6wieri publicznych.,, . sporz1dzenie projekt co najmniej jednej umowy z zakresu wdrozenia i

realizacji projektu wielobranZowego (infrastrukturalno-informatycznego) lub wykonanie audytu co

najmniej jednej takiej;- podstawa dysponowania. 2. Prawnik - 1 osoba - 10 lat - minimum 5 lat

doSwiadczenia: . udzielanie porad prawnych i sporzqdzanie opinii prawnych dotyczqcych sporz1dzaniai

realizacji um6w w zakresie prawa wlasnoSci intelektualnej dotycz4cych system6w baz danych i

informacji przestrzennej , narzecz podmiotu b4d2 podmiot6w, ustawowo zobligowanych do stosowania

ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, . udzielanie porad prawnych, sporz4dzanie opinii prawnych oraz

realizowanie zastgpstwa procesowego w co najmniej jednej sprawie dotyczqcej prawa wlasnoSci

intelektualnej; - podstawadysponowania.3. Specjalistads. system6w informacji przestrzennej - I osoba-

n.d. - minimum 5 lat do5wiadczenia: . wykonywanie zadari specjalisty zzakresu system6w informacji

przestrzennej,przy czym w okresie ostatnich trzechlatprzed uptywem terminu skladania ofert udzial w

realizacji projektu wielobran2owego (infrastrukturalno-informatycznego) na rzecz podmiotu b4dZ
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podmiot6w, ustawowo zobligowanych do stosowania ustawy Prawo zam6wien publicznych;- podstawa

dysponowania. 4. Specjalista ds. zarz1dzania projektami - I osoba - n.d. - minimum 5 lat do5wiadczenia:

. wykonywanie zadah specjalisty ds. zarz4dzania projektami wielobranzowymi (infrastrukturalno-

informatycznymi) na rzecz podmiotu b4dz podmiot6w, ustawowo zobligowanych do stosowania ustawy

Prawo zam6wieri publicznych.- podstawa dysponowania. W przypadku os6b wymienionych w pkt I i 2:

uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustaw4 z dnia26 mqa

1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2014, poz. 635) lub ustaw4 z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach

prawnych (Dz. U. 2014 r., poz. 637) lub prawnika zagranicznego wykonuj4cego stal4 praktykE na

podstawie przepis6w ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o Swiadczeniu przez prawnik6w zagranicznych

pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z20l4r.,poz.l34)

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

w postQpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wieniawrazz

informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do5wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rlr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre6lone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

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

TakZamawiaj4cy przewiduje nastqpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczeniaokreilona w art.24 ust.5 pkt I ustawy Pzp)

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

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

rrr.3) wyKAZ OSWTADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W CELU WSTEPNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZTALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczenitu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

IIr.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

posrqPowANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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Zamawiajqcy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanajwylej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tsrym niz 5 dni, terminie aktualnych nadzienzlozenia oSwiadczeri lub

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

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

ewidencji i informacji o dzialalno5ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru

lub ewidencji.

rrr.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA

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

m.5.1) W ZAKRESTE SPELNTANTA WARUNKoW UDZTALU W POST{POWANTU:

Zamawiq4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostalanqwyZej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych na dzieA zlozenia oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania warunk6w udziaht w postgpowaniu tj.: l. W celu

potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt7.2.l.l. SIWZ - czg!;ci sprawozdania

finansowego (rachunek rysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest

przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a jeheli podlega

ono badaniu przezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoSci, r6wniez z opini4 o czE5ci

badanego sprawozdania, a w prrypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania

finansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych obroty orazaktywai zobowiqzania-za ostatnie trzy lata

obrotowe, a je2eli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy -zalen okres. Z zal4czon€l czg6ci

sprawozdania finansowego powinno wynika6, ze sprawozdanie spetnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z

dnia29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem

zaraze{n daty podpisu -przez osobg, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, ikierownika

jednostki, a jelelijednostk4 kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich czlonk6w tego organu. W

przypadku odmowy podpisu wymagane jestzalEczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do

sprawozdania finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi1zanych do sporz4dzania

sprawozdania finansowego ZamawiajEcy, za,,inne dokumenly" uzna m.in. deklaracjg podatkowa PIT

zloZon1w Urzgdzie Skarbowym.2. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt

7.2.1.2. SIWZ - dokument6w potwierdzaj4cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumE

gwarancyjn4 okre5lon4 przez Zamawiaj4cego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 3. W

celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt7.2.2.1. SIWZ - wykazu uslug

wykonanych, aw przypadku Swiadczefi okresowych lub ci4glych r6wnie2 wykonywanych, w okresie

ostatnich trzechlatprzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest

kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warloSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiolow, na rzecz

kt6rych uslugi zostaly wykonane - zalqcznik nr 2 (,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powyZszego
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wykazu powinny byi dol4czone dowody okreSlaj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zostaly

wykonane lub s4 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa sq referencje b4dz inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w

przypadku Swiadczeri ci4gtych lub okresowych sE wykonywane, a jeheli z uzasadnionej przyczyny o

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

Wykonawcy; w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych nadal wykonywanych referencje b4dZ

inne dokumenty potwierdzaj4ceichnalelryte wykonywanie powinny byi wydane nie wczeSniej ni2 3

miesi4ce przed uptywem terminu skladania ofen. 4. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym

mowa w pkt7.2.2.2 SIWZ - wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie6, doSwiadczenia i

wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania zam6wienia publicznego, alakze zakresu wykonywanych

przeznie czynnoSci oraz informacjq o podstawie do

rrr.s.2) w ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) wYKAz OSWIADCZEN LUB DoKUMENTow sKLADANycH pRzEz wyKoNAwcE w
POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

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

l. JeZeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlo\( dokument6w dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przezZamawiaj4cego, mo2e przedstawii inny dokument,

kt6ry w wystarczaj4cy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przez Zamawiaj4cego warunk6w udzialu

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

postgpowaniu, w stosownych sytuacj ach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wieni4 lub jego czgrici,

polegai na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiot6w, niezaleZnie od charakteru prawnego l4czqcychgo z nim stosunk6w prawnych.2.1.

Wykonawca, kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie oceniona

nilwy2ei, powinien przedloLry(, w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzenie

braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi4 zany zloiryc wykonawca, jak r6wniez te same

dokumenty dot. potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re wykonawca wykazuje

z powolaniem siE na zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji

innych podmiot6w, musi udowodni(. Zamawiaj4cemu, 2e realizuj1c zam6wienie, bgdzie dysponowal

niezbEdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajqc zobowi4zanie (oryginal) tych

podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

Zobowi4zanie, o kt6rym mowa powyZej przedstawia Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona

najwyZej. 2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w

na zasadach okreSlonych w art.22a ustawy Pzp, bgdzie dysponowal niezbEdnymi zasobami w stopniu

umozliwiaj4cym nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l4cz4cy
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wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiq4cy Z4da

dokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci: 2.3.1. zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego

podmiotu, 2.3.2. spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy wykonywaniu

zam6wienia,2.3.3. zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy

podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w

postQpowaniu dotycz4cych wyksaalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizile roboty

budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotyczq.2.4. Je2eli zdolnoSci techniczne lub

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2., nie potwierdzaj4

spetnienia przez wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w

podstawy wykluczenia , zamawiaj4cy 24da, aby wykonawca w terminie okreSlonym ptzez zamawiaj4cego:

l) zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zal sig do osobistego wykonania

odpowiedniej czgsci zam6wienia, jezeli wykaze zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq

finansow4 lub ekonomicznE, o kt6rych mowa w pkt 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

IV. 1. l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograni czony

IV.1.2) Zamzwiaiqcy Lqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4zany,przed uplywem terminu skladania ofert, wnieS6

wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysokoSci 5 000,00 zl (slownie: pi96 tysigcy 00/100 zlotych).

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

Nie

Nalezy podai informacje na temat udziel ania zaliczek

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia 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 zloZenia oferty wariantowej:
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Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

IV.f .6) Przewidywana liczba rvykonawc6w, ktrirzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimaln a liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bgdzie zawartai

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przew idziana maksymal na liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bEd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego

systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4 dzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Au kcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektroniczn ej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
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negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Nalezy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zam6wienia:

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

bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e dotycz4ce przebiegu aukcj i elektron i cznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bqd4 warunki, na jakich

wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4piefi):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzQtu elektronicznego, rozwi4zari i specyfikacji technicznych w

zakresie pol4czeh:.

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

lnformacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonaw cy,ktbrzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria ocenY ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria 7

:ena ofertowa brutto 60,00

rpracowanie i przedstawienie modelu Przedsigwzigcia wg metodyki PRINCE2 30,00

skr6cenie czasrtprzygotowania wzoru umowy o 10 dni 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24at lust.l 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 spelniad wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Nalery podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

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

rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi1zah:

Nalezy podad 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:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompopruez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

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

techn i czne urz4dzef i n formatycznyc h :
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Spos6b postQpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci post4piefr:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,ktorzy nie zlolyli nowych post4pie6, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licyacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre(ci zawieranej umowy w sprawie

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

Wym agani a doty c z4ce zabezpieczenia nalezyte go wykonan i a umowy :

lnformacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zgodnie ztreici4art.l44 ustawy - Prawo zam6wie6 publicznych Zamawiaj4cv przewiduje zmiany

postanowiefi umowy w stosunku do tre5ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy

dolycz4ce wartoSci umowy, terminu rcalizacji umowy, sposobu rozliczefi umowy, terminu rozliczert umowy,

w przypadku zaistnienia nastgpuj4cych okolicznoSci: l) w nastgpstwie wykraczaj4cychpoza terminy

okreSlone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych termin6w formalno-prawnych urzgdowych

maj4cych wplyw na termin realizacji zam6wienia o ile ich prryczyn4 nie s4 zaniedbania lub zaniechania

Wykonawcy;2) ograniczenia Srodk6w budzetowychprzeznaczonych na realizacjE zam6wienia; 3)

koniecznoSci zmiany terminu realizacji zam6wienia, w nastgpstwie okolicznoSci leZ4cych po stronie

Zamawiaj1cego,4) koniecmoSci zmiany terminu realizacji zam6wienia, w nastqpstwie okolicznoSci, kt6rych

nie mozna bylo przewidziei w chwili zawierania Umowy niezale2nych od Zamawiaj4cego i Wykonawcy,

skutkuj4cych niemozliwoSci4 prowadzenia prac, 5) zmiany powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa w

zakresie maj4cym wplyw na realizacjg Umowy 6) koniecznoSci zmiany terminu zakonczenia Swiadczenia

uslug w zwiqzku z brakiem prawomocnego wyboru Wykonawcy PrzedsiEwzigcia w czasie trwania Umowy;

7) koniecznoSci zmiany wynagrodzeniaw zwiqzku z potrzebq zatrudnienia dodatkowego eksperta; 8)

koniecznoSci zmiany wynagrodzenia lub terminu wynikaj4cej zporrzeb zamawiaj4cego w szczeg6lnoSci

zakresu PrzedsiEwziEcia, 9) w przypadku gdy Strony umowy zobowi4zane bgdq stosowa6 przepisy ustawy z
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dnia l0 paldziemika20DZr. ominimalnym wynagrodzeniuzapraca( tj.Dz.U.z20l8Lpoz.2177 zezm.

zwana dalej Ustaw4),w szczeg6lnoSci Wykonawca stanie sig ,,prryjmuj4cym zlecenie lub Swiadcz4cym

uslugi" w rozumieniu art. I pkt I b Ustawy. - odpowiednio do tego jaki wptyw na te zmiany bgd4 miaty

wyZej wymienione przypadki. 2. Zmiany umowy mog4 by6 dokonane r6wniez w przypadku zaistnienia

okolicznoSci wskazanych w art. 144 ust. I pkt 2-6 ustawy Pzp. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej

umowy jest sporz4dzenie podpisanego przez Strony Protokolu koniecznoSci okre(laj4ce go ptzyczyny zmiany

oraz potwierdzaj4cego wyst4pienie, co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejsrym

paragrafie. Protok6l konieczno5ci bgdzie zalqcznikiem do aneksu do niniejszej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2020 -03-03, godzina: 1 0:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgryki, w jakich mog4 byd sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

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

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

nieprzyznania 5rodk6w, kt6re miaty by(. przeznaczone na sfinansowanie caloSci Iub czgsci zam6wienia:

Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Oferta wraz z zal4cznikami musi by6 podpisana przez Wykonawcg . Zamawiajqcy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie zzasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno5ci

gospodarczej. JeZeli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi obejmowad uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi zostai zlozone

wtaz z ofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleZy zalqczyt,

dokumenty potwierdzaj4ce, ze osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa byla upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo2na wykazac w szczeg6lnolci przezzalqczenie
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odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.Zasady skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie:

2.1. Wymagane oSwiadczenia wskazane w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w

udzialu w postqpowaniu oraz o6wiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24

ust. I pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp) powinny by( zlo2one przez kaZdego Wykonawcg wsp6lnie

ubiegaj4cego sig o zam6wienie. Oswiadczenia te maj4 potwierdza6 spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kaZdy z wykonawc6w wykazuje

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.2. Wykonawcy skladaj4cy

ofertg wsp6ln4 zobowi4zani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia.

Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zawiera( w szczeg6lnoSci:

wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w ubiegaj4cych si9 wsp6lnie

o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument

(lub dokumenty) zawierajEcy ustanowienie pelnomocnika musi byi podpisany w imieniu wszystkich

Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, przez osoby uprawnione do skladania

oSwiadczeri woli, wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc6w. Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moze zostaf zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zloZonej wraz z ofert4-

Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musi zostad zloZony wtaz z ofert4 w

formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6w) zawieraj4cego

ustanowienie pelnomocnika nalezy zal4czy(. dokumenty potwierdzaj4ce, 2e osoba udzielaj4ca

pelnomocnictwa byla upowa2niona do reprezentowania Wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa

(co mo2na wykaza1 w szczeg6ln oi;ci przez zal4czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.3. Wszelka

koresponden cja orazrozliczeniadokonywane bgd4 wyl4cznie z pelnomocnikiem. 2.4' Wypelniaj4c formularz

oferty, jak r6wnie2 inne dokumenty, powoluj4c sig na Wykonawca, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy,

naleiry wpisa6 dane dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych Wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje siE 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 III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w

postEpowan iu orazoSwiadczenie Wykonawcy, 2e nie podlega wykluczeniu na podstawi e art- 24 ust. I pkt l2

-23iust.5pktl,2i4ustawyPzp).4.Wykonawcawterminie3dniodzamieszczenianastronie

internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawial4cemu oSwiadczenie

(w oryginale) o przynaleznoSci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art.

24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloaeniem oSwiadczenia o przynale2no6ci do tej samej grupy

kapitalowej, wykonawca powinien przedstawii, pod rygorem wykluczenia z postqpowania o udzielenie

zam6wienia, dowody, Ze powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadzE do zakl6cenia konkurencji w

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oSwiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym
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powinno by( zloZone przezkuadego WykonawcE wsp6lnie ubiegaj4cego siE o zam6wienie w odniesieniu do

wykonawc6w, kt6rzy zlo\li odrgbne oferty. Wykonawca jest uprawniony zloLry( wraz z ofert4 oSwiadczenie

(w oryginale) o braku przynaleimoSci do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsument6w, jezeli Wykonawca nie jest czlonkiem 2adnej grupy kapitalowej.

Wykonawca jest zobowi4zany zloiryt o5wiadczenie o braku przynalehno5ci do grupy kapitalowej zgodnie z

prawd4, po ustaleniu z nalezyt4 staranno5ci4, 2e nie zachodz1 w jego prrypadku powiEzania tworzqce grupg

kapitalow4, w rozumieniu ustawy zdnia l6lutego 2007 r. o ochronie konkurencjiikonsument6w orazze

SwiadomoSci4, 2e skladanie nieprawdziwych o5wiadczeri sluz4cych uzyskaniu zam6wienia publicznego

podlega odpowiedzialno5ci karnej. W takim przypadku, Wykonawca mo2e nie sklada6 oSwiadczenia o braku

prrynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art.24

ust. 1 I ustawy Pzp,l1. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj1cego

informacji z otwarcia ofert. Zamawiaj4cy nie bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wzywal Wykonawcy do

uzupelnienia oiwiadczenia o braku prrynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej. 5. Zamawiaj4cy wykluczy

Wykonawcg z postEpowania, o ile zajd4 wobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. I pkt

12 -23 oraz ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloaenia o5wiadczefl lub

dokument6w potwierdzaj4cych okolicmoSci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) (aktualne na dziefi zlozenia

oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia), je2eli: I ) Wykonawca wskaze dostgpnoSi o6wiadczefr lub dokument6w,

o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod okre5lonymi adresami internetowymi

og6lnodostgpnych i bezplatnych baz danych, w szczegolnoSci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne (tj. Dz. lJ. z

201'7 r., poz. 570, z po2n. zm.). W takim przypadku Zamawiaj4cy pobiera samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez Wykonawcg oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji

odpowiadaj4cej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art.4 ust.4aa

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj. Dz.lJ. z2Ol8 r., poz.986) oraz

wydruk6w z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z

dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej i Punkcie Informacji

dla PrzedsiEbiorcy (Dz.U. poz.647),2) Wykonawca wskaze o5wiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w

pkt III.4) i III.5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiaj4cego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub

dokumenty przechowywane przez Zamawiq4cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku

Zamawiaj1cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. T. JeZeli

Wykonawca ma siedzibE lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt Ill.4) (odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o dzialalnoSci gospodarczej,le2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji) -

sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
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zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, ze nie otwarto jego Iikwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 7.1.

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczeSniej niZ 6 miesigcy przed

uplywem terminu skladania ofert.7 .2. JeZeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibE lub miejsce

zamieszkania lub miejsc e zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o

kt6rych mowa w pkt 7. zastgpuje siE je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio o(wiadczenie wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej

dokument mial dotyczy{ zlo2one przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla5ciwym ze wzglgdrt na siedzibE lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsc e zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7.1. stosuje sig. 8. Zamawiaj4cy

uniewaZni postQpowanie w przypadkach okreSlonych w art.93 ust. I ustawy Pzp. Zamawiaj1cy moZe

uniewaznii postQpowanie r6wniez w przypadku okre5lonym w art. 93 ust. la ustawy Pzp..
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