
Ogloszenie nr 510823-N'2020 z dnia2020-02-12 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzqdDr6g Miejskich: Wykonanie inwestycji pn.: ,Budowa drogi

rowerowej wzdlu1al. Jana Pawla II - etap II" na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

ZamieszczanieogloszeniazZamieszczanieobowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy 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

dzialalno$f,lub dzialatno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bqd4 realizowaly

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

marginalizowanych

Nie

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

o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230%o, os6b zatrudnionych przezzaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie



JeLelitak,naleiry wymienid zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie orazpodat,

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt6w wrazz danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z ztmawiaj4cymi z innych pafstw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfrstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wief, publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

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

Polska, tel.22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 2II.

Adres strony internetowej (URL) : http ://www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2nauzyska6 dostgp donarzgdziiurzEdzefilub format6w

plik6q kt6re nie sq og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMA^WIAJ,{CEGO: Administracja samorzqdowa

r.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (iei,eti dotyczy)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w pr4ryadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiaj4cymi zinrrychpafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj1cy, cz! zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz pozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w zpostgpowania moina uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm. waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zamdwienia



Tak

http://www.zdm.wawpl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyska6 pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Zarzqd Dr6g 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 by6 sporz4dzona w jgzyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgilziiurz4ilzef lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pehry, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzimozna uzyska6 pod adresem:

(uRL)



II.l) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Wykonanie inwestycji pn.: ,,Budowa drogi

rowerowej wzdhrt al. JanaPawla II - etap II" na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej

Numer referencyjny: ZDMAIM/DZPII l/PN I 10120

przedwszczgeiem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

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

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moie zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzai i iloit dostaw, uslug lub robot

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

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

zam6wienia jest: wykonanie inwestycji pn.: ,,Budowa drogi rowerowej wzdlui al. Jana Pawla II - etap II"

na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej. Warto66 szacunkowazam6wieniaptzeY'tacza

r6wnowartoSd kwoty 30 000 EURO a jest mniej szani?r6wnowartoS6 kwoty 5 350 000 EURO.

Szczeg6towo przedmiot zam6wienia okre6lony zostalw Dokumentacji technicznej (Rozdzial V) i

przedmiarach rob6t (Ptozdzial VI) w SIWZ.

II.5) Gl6wny kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:



s233292-2

45112710-5

+5233120-6

+51 I 1300-1

4s233200-1

+5233t40-2

45233000-9

15100000-8

77300000-3

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Warto66 bez VAI:

Waluta:

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

malrsymalna wartoi| w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zala,pdw)

Il.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTtubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustarvy Pzp: Thk

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz wanrnk6w na jakich zostanE udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art.I34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj1cyprzewiduje

mozliwo6ci udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 ustawy pzp.

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

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

miesiqcach: lubdniach:

lub

data rozpoczgciaz lub zakoirczenia: 2020-ll-30

f,kres w miesi4cact Okres w dniach Datarozpoczgcia Datazakohczenia

2020-l 1-30

II.9) Informacje dodatkowe:



m.1) WARUNKI UDZ'LALU W POST4POWANTU

ilI.l.l)KompetencjelubuprawnieniadoprowadzeniaokreSlonejdzialalnoScizawodowej,oile

wynika to z odrgbnYch PrzePis6w

Okreslenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

okreslenie warunk6w: o udzierenie zam6wienia mogq ubiega6 sig wykonawcy,ktlrry spelniai4

nastgpuj4ce warunki tdziahtw postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj': l'

wykonawca uzyskal sredni przych6d za ostatnie 3lataobrotowe (na podstawie "rachunk6w 
zysku i

strat,, pozy cja,,przych6d netto ze sptzedahy produkt6w, towar6w i material6w" lub 
"przych6d 

netto ze

sprzedairyi zr6wnane z nimi") w wysokosci nie mniej szej niz:9 000 000,00 zl (slownie: dziewigc

mirion6w zrotych0o/I00); 2. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalno lci nviqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia' na sumg

gwarancyjn4 co najmniej: 4 500 000,00 zl (slownie: cztery miliony pig6set tysigcy zhotych 00/100)'

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy'kt6rzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udziatuw postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej' d': 1'

Wykonawca nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert' a

jekeliokres prow adzeniadzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal: co najmniej 2 roboty

budowlane polegaj4ce na budowie lub przebudowie drogi, obejmuj4ce: drogg dla rower6w lub drogg

dla rower6w i pieszych, lub pas ruchu dla rower6w, na kwotg nie mniejszQ 10 000 000,00 zl brutto

(ka2dezam6wienie). 2. wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami

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

zostanqim powierzone, w szczeg6lnoSci okre6lonymi przepisami ustawy z dnia7 lipca 1994 t' Prawo

budowlane (tj.Dz.lJ.22018 r.,poz.1202,2p62n. zm.), zgodnie zponizsrymwykazem: Lp'

Stanowisko - W5rmagan aliczbaos6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieh (w latach) -

Do6wiadczenie zawodowe (okres pelnienia funkcji kierownika albo zastgpcy kierownika albo

inspektora nadzoru podobnych rob6t w przypadku robot budowlanych albo staz (dot. architekta

krajobrazu)) - podstawa dysponowania. 1. Kierownik rob6t drogolvych z uprawnieniami do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej bez ograniczefi - l osoba -



5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania.2. Kierownik rob6t mostowych z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosc i inirynieryjnej mostow ejbez ograniczeir- I osoba

- 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania. 3. Kierownik rob6t elektrycznych z uprawnieniami do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurz4dzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeh- 1 osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa

dysponowania.4. Kierownik rob6t wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gotvych ikanalizacyjnych bez ograniczef - 1 osoba - 5 lat - 5 lat

- podstawa dysponowania. 5. Kierownik rob6t telekomunikacyjnych z uprawnieniami do kierowania

robotami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instal acji iurz4dzeir

telekomunikacyjnych bez ogranic zeh' I osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania. 6. Architekt
krajobrazu zwyksztalceniem wyhszymna kierunku architektura1,rajobrazulub r6wnow a1ne - 1 osoba

- nie dotyczy -2lata-podstawa dysponowania. Kierownik budowy powinien posiada6 odpowiednie

uprawnienia budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownicfwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca 1994 r.prawo budowlane (tj.Dz.IJ. z
2018 r., poz. 1202, zp62n. zm.) oruzrozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrze6nia 2014t. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.IJ.22014
poz.l278) lub odpowiadaj4ce im inne waLneuprawnienia budowlane wydane na mocy wcze6niej

obowi4zujqcychprzepis6w oraz posiada6 aktualne zaSwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w

wla6ciwej izby samorz4du zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dnia 15 grudnia 2000 r.o samorz4dach

zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictwa oruz urbanist6w (tj. Dz. tJ . z 2016 r. poz. 1725, z

p62n. zm')). Stanowisko okre6lone powyzej moze zostaC r6wnie?powierzone obywatelom paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj6w Europejskiego

obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. l2a ustawy Prawo budowlane oraz zprzepisami ustawy z dnia

22 grudnia2}l5 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach

czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 20IB 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

wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) POD S TAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. I ustawy pzp

IIl.2.2\ Zamawiaiqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy pzp

TakZamawiajEcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa



wykluczenia okreSlona w art' 24 ust' 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak(podstawawykluczeniaokreSlonawart.24ust.5pkt2ustawyPzp)

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

rlr.3) WyKAZ OSWTpCZEN SKLADANYCHPRZEZWYKSNAWC4 W CELU

WSTEPNEGO POTWIERDZENIA,Zr.NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARTJNKI IJDZTALUW POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrl.4) WyKAZ OSWHpCZEN LUB DOKUMENTOry, SKLADANYCI{ PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

pOTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART' 25 UST' 1 PKT 3

USTAWY PZPZ

zamawiaiqcy wezwie wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona' do z\ozeniaw

wymaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziefizloilenia oswiadczefi lub

dokumentow, potwierdz ajqcychbrak podstaw do wykluczenia tj. : 1 . w celu potwierdzenia braku

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

centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospod arczej' je2eliodrqbne przepisy wymagaiE wpisu

do rejestru lub ewidencji.

ilLs) wyKAZ oswrADCzEN LUB DoKUMENTow SKLADANYCH PRZEZwYKoNAwcq

w POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

9KSLICZNSSCL O KT6RYCH MowA W ART.2s UST. 1 PKT I USTAyY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNTANIA WARUNKoW UUZTALU W POST4POWANIU:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwyircj oceniona, do zloheniaw

wzrLaczonym, nie kr6ts4rm niZ 5 dni, terminie aktualnych nadziehzloLenia o6wiadczefr lub

dokumentow, potwier&aj4cych spelnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu tj': 1' czq$ci

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

wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6ntm wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania'



a jeaeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoSci, r6wniez
z opiniq o czg$ci badanego sprawozdania, a w pr4rpadku wykonawc6w niezobowi4zanych do

sporzqdzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych obroty oraz altywa i
zobowiqzania - za ostatnie ttzy lata obrotowe, a jeheli okres prow adzeniadzialalnoSci jest kr6tsz y - za

ten okres. Z zal4czonej czgsci sprawozdania finansowego powinno wynika6, Le sprawozdanie spelnia

wymogi att. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci, tj. ze sprawozdanie

finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarmemdaty podpis u - przezosobg, kt6rej powierzono

prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jezeli jednostk4 kieruje organ

wieloosobowy -ptzez wszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane

jest zatqczenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego. W przypadku

Wykonawc6w niezobowiqzanych do sporz4dzania spraw ozdania finansowego Zamawiajqcy, za,, inne

dokumenty" uznam.in. deklaracjg podatkowa PIT zlohonqwlJrzgdzie Skarbowym. 2. dokument6w

potwierdzaj4cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalno!;ci z'tvi4zanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na sgmg gwarancyjn4

okreSlon4 przezZamawiajqcego(zawieraj4cych potwierdzenie zapLaty uberyieczenia). 3. wykaztrob6t

budowlanych wykonanych nie wcze6niej ni|w okresie ostatnich 5latprzed,uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem

ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych roboty te zostaly

wykonane. Do powyzszego wykazu powinny byt, dol1czone dowody okreSlaj4ce, czy wymienione w

wykazie roboty zostaly wykonane nale|ycie, w szczeg6lno6ci informacje o tym czy roboty zostaly

wykonane zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukofrczone, przy czymdowodami,

o kt6rych mowa, sq referencj eb4dL inne dokumenty wystawione przezpodmiot, rLarzeczkt6rego

roboty budowlane byty wykonywane, a jeileli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uryskat, tych dokument6w - inne dokumenty. 4. wykazu os6b,

skierowanychptzez Wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego, wraz zinformacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doSwiadczenia i wyksztalcenianiezbgdnych dla wykonania

zam6wienia publicznego, atal<2e zakresu wykonywanychprzeznie czynnoScionzinformacjq o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJT:

IIr.6) wYKAz oSwrauczEN LUB DoKUMENTOw sKLADANycH pRx,EZwyKoNAwcE

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 rrl.3) - Irr.6)



1. Je2eli z uzasadnio nei ptzycrytywykonawca nie moze zloiry(: dokumentow dotycz4cych sytuacji

finansowej lub ekonom icznejwymagany chprzezzamawiajqcego' moze przedstawic inny dokument'

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spetnianie opisanych przezzamawiaiqcego warunk6w

udziatu w postgpow a,,iu.2.wykonawc amozew ceru potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu w

postgpowaniu, w stosownych sytuacja ch orazw odniesieniu do konkretnego zamowienia' lub jego

czg.ci,polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodolvych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w ,niezaleLnie od charakteru prawne golqczqcychgo znim stosunk6w

prawnych. 2.1. wykonawca, kt6ry porega na zasobach innych podmiot6w, orazkt6rego oferta zostanie

oceniona najwyzej, powinien przedloLy|w odniesieniu do tych podmiotow te same dokumenty' na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobow iqzany zNohyt wykonawca, jak r6wnie2

te same dokumenty dot. potwie rdzeniaspelniania warunk6w udzialttw postgpowaniu' kt6re

wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiofi'2'2' Wykonawca' kt6ry polega na

zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni6 zamawiajqcemu' 2erealinlqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiotow 'w szczeg6lnosci

przedstawiajqc zobow rqzatie(oryginat) tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasob6w na potrzeby realizacji zam6wieni a. zobowiqzanie,o kt6n'm mowa powy2ej przedstawia

wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwyzej' 2'3' W celu oceny' czy wykonawca polegaj4c

na zdornosciach rub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art. 2zaustawy Pzp,

bgdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym naleLyle wykonanie

zam6wieniapubliczne go orazoceny, czy stosuneklqczqcy wykonawcaztymipodmiotami gwarantuje

rzecrywistydostgpdoichzasob6w,Zamawnjqcy24dadokument6wokre6laj4cychwszczeg6lnoSci:

z.3.I.zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2'3'2' spos6b wykorzystania

zasob6w innego podmiotu, przezwykonawc Q,ptzywykonywaniu zam6wienia'2'3'3' zakres i okres

udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2'3'4' czy podmiot' na zdolnosciach ktorego

wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia'

kwalifikacji zawodowych lub doswiadcze nia, ztealin$e roboty budowlane lub usfugi' kt6rych

wskazane zdolnosci dotyczq.2.4. Jeizelizdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2',niepotwierdzaj4 spelnieniaptzez wykonawca

warunk6w udziatu w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiotow podstawy wykluczenia'

zamawiajqcy 2qda,aby wykonawca w terminie okreSlonym ptzezzamawrajqcego: l) zast4pil ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi4zalsiq do osobistego wykonania

odpowiedniej czgsci zam6wieni a, jeheliwyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansowq lub ekonomicmq,o kt6rych mowa w pkt 2. 3. Wykonawca zalEczy do oferty: kosztorys/y



ofertowy/e (zgodnie zprzedmiarami rob6t zalqczonymiw rozdziale VI). Do kazdego kosztorysu

ofertowego naleiry zalqczyt strong tlrtutowE.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

IV. r. 1 ) Tryb u dzielenia zam6wienia : p rzetar g nieograniczony

IV.f .2) Zamawiaj4cy Lqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4z any, przeduplywem terminu skladania ofert.

wnieSd wadium na caly okres zwi4zania ofertq, w wysoko Sci: 325 000,00 zl (slownie : trzysta

dwadzieScia pi96 tysigcy zloty ch 00/ I 00).

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

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

Iv.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol1czeniado ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

ZLoienie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczes nym zlo1eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w,kt1rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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



Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimal na liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczba wYkonawc 6w

Kryteria selekcj i 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:

Przewidzianamaksymalnaliczbauczestnik6wumowyramowej:

Informacje dodatkowe:

zam6w ienre ob ej muj e ustanowienie dynamic me go systemu zakup 6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bqd4 zamie szczofie dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego sYstemu zakuP6w :

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznYch:

przewiduje sig pobrani e ze zlohonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicanego systemu zakup6w:

Nie

ry.l.S) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacie z ogloszeniem) Nie

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

Nalezy wskazac elementy, kt6rych wartosci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej:



Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicz nej oraz
jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej :

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

wykonawcy bpda mogli licytowa6 (minimalne wysokosci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzafii specyfikacji technicznych

w zakresie polqczeh:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zloirylinowych post4pieri, zostanEzakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV.z.l) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria 7uLravL9Lttc

cena ofertowa brutto 60,00

gwarancja powy2ej 60 miesigcy 20,00

komunikacja spoleczna inwestycji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp erzetarg
nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszg spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zasttzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez



przeprowadzenia negocj acji

Przewidzianyjestpodzialnegocjacjinaetapywceluograniczenialiczbyofert:

Nalezy 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 nagrod dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozvviqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeLelizamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzialdialogunaetapywceluograniczenia|tczbytozwiqzair

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kl6rym musz4 odpowiada6

wszystkie ofertY:

podzial negocjacji na etapyw celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie prowadzona licytacja elekffoniczna:

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



Wymagania dotyczEcerejestracji i identyflriacji wykonawc6w w licytacji elektronicanej, w fym

wymagani a technic zne w 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:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zlozylinowych postqpieri, zostan4 zakwalifftowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanqwprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie

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

Wymagani a dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umolvy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zamawiaj4cy przewiduje mozliwoSd dokonaniazmianpostanowief umowy w stosunku do tresci

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

LI Zmiana terminu, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 umowy: 1. 1.1 Zmiany spowodowane warunkami

atmosferycznymiw szczegllnoSci: a) klgski zywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbiegaj4ce od

okreSlonych w,,ST", uniemozliwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzef,

dokonywanie odbior6w, 1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,w szczeg6lnoSci: a) niewypaly, niewybuchy; b)

wykopaliska archeologiczne; c) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki

geologiczne np.: - wystEpienie w6d gruntowych o ile nie przewidywala ich dokumentacja technicznaitp. -

inna niz okeSlona w,,ST" wilgotno66 gruntu. d) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej

warunki tetenowe, w szczeg6lnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych



obiekt6w; e) w raziekoniecznoSci podjgcia dziahafizmierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia

losowego wywolaneg o przezczynniki zewngtrzne, kt6rego nie mo2na bylo przewidzie(' z pewnosci4,

szczeg6lnie zagrazqqcego bezpoSrednio zyciu i zdrowiu ludzi. f; zmiany, w przypadku uzasadnionego

polecenia Zamawiaj1cego dokonaniazamiennych rob6t lub ich czgsci; wyst4pienia rob6t dodatkowych,

od wykonania kt6rych uzaleLnione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - jezeli terminy ich

zlecenia,rodzajlub zakres, uniemozliwiajqdotrrymanie pierwotnego terminu umownego. g) zmiany

bgd4ce nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przezuprawniony organ lub nakazania

wstrzymania rob6t przezuprawnione organy, zprrycrqnie wynikaj4cych zwiny Wykonawcy; 1.1.3

Zmiany bgdqce nastgpstwem okolicznoSci lez4cych po stronie Zamawiaj1cego, w szczeg6lnoSci: a)

wstrzymanie rob6t przezZamawiaj4cego; b) konieczno36 usunigcia bl9d6w lub wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej lub STWiOR; 1.I.4 zmiany bgd4ce nastqpstwemdzialania organ6w

administracji i innych podmiot6w o kompetencjachzbliLonych do organ6w administracjiw szczeg6lnoSci

eksploatator6w infrastruktury oruzwlaScicieli grunt6w pod inwestycjg, w szczeg6lnoSci: a) przekroczenie

zakre$lonychprzezprawo lub regulaminy, a jeSli takich regulacji nie ma - typowych w danych

okoliczroSciach, termin6w wydawania przezorgany administracji lub inne podmioty decyzji,zezwolefi,

uzgodnieri itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zenyoleh,uzgodnieri zptrycrynniezawinionychprzezwykonawca, w tym odmowa udostqpnieniaprzez

wla$cicieli nieruchomoSci do cel6w rcalizacjiinwestycji; 1.1.5 inne prryczyny zewnqtrzne niezalezne od

Zamawiajqcego orazWykonawcy skutkuj4ce niemozliwoSci4 prowadzeniaprac lub wykonylvania innych

czynnoSci przewidzianych Umow4; W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci

wymienionych w pkt 1.1.1 - 1.1.4 termin, o kt6rym omowa w $ 2 ust. 2 umowy moze ulec

odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakoftczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b

nale2fi,nie dfuZej jednak niz o okres trwania tych okolicznoSci. W przypadku okolicznoSci wymienionej

w pkt. l.I.2lit. f Zamawiaj4cy przewiduje zmiang wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w

trakcie realizacjizam6wienia.Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metodq powykonawczqzzastosowaniem

stawek prryjgtychdo wyceny rob6t w ofercie Wykonawcy. I.2 Zmiana sposobu spehrienia Swiadczenia.

I.2.1 zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnoSci nastgpuj4cymi okoliczno3ciami: a)

niedostgpnoS6 na n/nku material6w l:ub wz1dzefi wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR

spowodowanazaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych material6w lub urz4dzef, b)

pojawienie sig na n/nku material6w lub wzqdzeri nowszej generacji pozwalajqcych na zaoszczEdzenie

koszt6w rcalizacjiprzedmiotu umowy lub koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub

umozliwiaj4ce uzyskanie lepszej jako6ci rob6t, c) pojawienie sig nowszej technologii wykonania

zaprojektowanych rob6t pozwalaj1cej nazaoszczgdzenie czasnreaLizacji inwestycji lub koszt6w

wykonywanych prac, jak rowniez koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznoS6



realizowarLia projektu przy zastosowaniu innych rozwiqzahtechnicznych/technolo gicnrychni1
wskazane w dokumentacji projektowej lub STwioR, w sytuacji, gdyby zastosowan ie przewidzianych

tozvviqzah gtozllo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany
technologiczneptowadz4ce do: l) obnizenia kosztu wykonania rob6t bezuszczerbku dla jako6ci i
funkcjonalnoSci; 2) obnizenia koszt6w uzytkowania obiektu czy eksploat acji wzEdzeft, przybraku

zmiany ceny koricowej; 3) podniesienia wydajno Sciurzqdzef, podniesienia bezpieczeristwa, usprawniefr

w trakcie uzytkowania obiektu, przy braku zniany ceny koricowej; zlecenie rob6t zkoniecznych do

wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urzqdzefiinfrastruktury technicznej, f)
odmienne odprzyiEtych w dokumentacji projektowej lub STWioR warunki geologiczne skutkuj4ce

niemozliwoSciqztealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaloLeniachtechnologic znych,
g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki terenowe, w szczeg6lnosci

isbrienie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w; h) konieczn o36 zrealizowania

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwipzafitechnicznych lub materialowy ch ze wzglgdu na

zmiany obowi4zuj4cego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych, i) koniecznoS6 usunigcia sprzeczno5ci w
dokumentacji w pr4rpadku niemoznoSci usunigcia sprzecznoS ciprzy pomocy wykladni, w szczeg6lnoSci

gdy sprzeczne zapisy maj4 rowny stopieri pierwszefstwa. j) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez

Zamawiajqcego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okaze sig

konieczne, w szczeg6lnoSci z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajilcych lub opiniuj4cych. l.2.ZW
pr4padku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt L.2.I moilliwa jest w
szczeg6lnoici zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii rob6t, jak r6wnie L zmiany lokalizacji

budowanychwzqdzeit. Zamawiaj4cy przewiduje w takiej sytuacji zmiangw5magrodzenia odpowiednio

do zmian zaistniatych w trakcie.realizacji zam6wienia. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4

powykonawczq,zzastosowaniem stawek Wzyigtychdo wyceny rob6t w ofercie wykonawcy.I.2.3

Zmiany w przypadku wyst4pienianiezamierzonego pominigcia w przedmiarach okreslonych rob6t i gdy

ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania calosci zam6wienia podstawowego, a takie w

przypadku obiektywnej koniecznoSci zmniejszenia,bqd?zwigkszenia jednostek przedmiarowych i

zakresu rob6t zam6wienia podstawowego (nie dotyczy zam6wiehdodatkowych, kt6rych przedmiot

wyl<racza poza obiekt, nie jest objEty przedmiotem zam6wieniazawartymw SIWZ). Zastrze1enie- je2eli

koniecznoSi rob6t dodatkowych wynika z btgd6w lub zaniedbari Wykonawcy, prace takie zostan*

wykonane przezWykonawcg bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 Pozostalezmiany spowodowane

nastgpuj4cymi okolicznoSciami: a) sila wy2szauniemozliwiajqcawykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z SIWZ; b) rezygnacj a przez Zamawiajqcego z realizacji czg(;ciprzedmiotu umowy. c) kolizja z

planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przezinne podmioty inwestycjami. W takim przypadku

zmiany w umowie zostan4 ograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigcie



kolizji. d) zniany uzasadnione okoliczno6ciami o kt6rych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego' e) gdy

zaistnieje inna okolicznoS6 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujqca niemo2liwosci4 wykonania

lub nalezytego wykonania umowy zgodnie zSrwz. I zmiany prowadzqce do likwidacji oczpvistych

omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; 1 .3. I W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z

okolicznosci wymienionych w pkt 1.3 , mo2liwa jest w szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania'

material6w i technologii rob6t, jak r6wnie 2zmiany lokalizacji budowanychvzqdzeit W przypadku ppkt'

b, c i d nnianymog4 dotyczytzakresu wykonywanych prac, zmiandokumentacji i zmniejszenia

wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj4ce cenie rob6t, z kt6rych zamawiaj4cy rezygnuje' l'3'2 Wszystkie

powy2szepostanowieniawpunktach l.l,I.2.i 1.3 stanowi4katalog zmiannakt6re Zamawiaj4cymoze

wyrazi;zgodg. Nie stanowi4 jednoczeSnie zobowiqzaniado wyrazenia takiej zgody i nie rodzQ zadnego

roszczeniaw stosunku do zamawiaj4cego. 1.4 zmiana osob i podmiot6w . l -4.I Zmiany os6b i

podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku zdarzehlosowych niezaleznych od

Wykonawc y, na rzasadnione wyst4pienie wykonaw cy, I.4.2 Zmiany osoby pelni4cej funkcje kierownika

budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezale|nej od Wykonawcy lub na|1danie

Zamawiaj4cego jezeli nie wywi4zuje sig on znalohonych obowi4zk6w, L4.3 Zamawiai4cy, na pisemny

wniosek wykonawcy, dopuszczazmiangpodwykonawcy lub rezygnacje zudzialu podwykonawcy ptzy

realizacjiprzedmiotu umowy. Zmianamo2enast4pi6 wylqczniepo przedstawieniuprzez Wykonawca

oSwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacjizudziahuw realizacji przedmiotu umowy oraz o braku

roszczeftwobec Wykonawc y z gufu realizacjirob6t. JeLeli zmiana dotycry podmiotu trzeciego, na

zasobach kt6rego Wykonawca opieral sig wykazujqc spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu,

Zamawiajqcy dopu5ci zmiangpod warunkiem, zenowy podwykonawcawykahe spelnianie warunk6w w

zakresie nie mniejszym ni2wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6wieniaprzez

dotychczasowego podwykonawcg. Forma zaplaty nale2noSci przystugujQcej podwykonawcom, moze ulec

zmianie zprrycrytobiektywnych, jeSli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez

Strony umowy. 2. Warunkiem wprowa dzenia zmian zawartej umowy jest sporzqdzenie podpisanego pruez

Strony protokolu zniany umowy okreSlaj4ce go prrycrqy zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie

(odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokol

zmiany umowy bgdzie za\1cznikiem do aneksu.3. Zmiany umowy mog4 by6 dokonane r6wniez w

przypadku zaisbrienia okoliczno6ci wskazanych w art. I44 ust. I pkt 2-6 ustawy Pzp. 4- Strony

przewiduj4 mozliwoSd zmiany umowy w zakresie wymagafr Ustawy o elektromobilnoSci i paliwach

alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.3l7), o kt6rych mowa w $ 7 ust'24

nmowy, jeLeli: a) zostanqwprowadzone zmiany przedmiotowej Ustawy, maj4ce wptyw na wymagania

okreslone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostanq wprowadzone przepisy wykonawcze do

przedmiotowej Ustawy, maj4ce wptyw na wymagania okreslone w SIWZ oraz niniejszej umowie.



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

srodki slui4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-03 -02, godzina: I 0: 00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacj e z ogloszeniem):

Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich moga by6 sporzEdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania 5rodk6w, kt6re miaty by(. przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgsci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

l.Oferta wraz z zalqcznikami musi by6 podpis anaprzezWykonawc A. ZamawiajQcy wymag a, aby ofertg

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalno6ci gospodarczej. Jeheli osoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa, ro

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

zloilone wraz z ofert4 w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleiry

zalqczyc dokumenty potwierdzaj 4ce,2e osoba udzielaj4capehromocnictwa byla upowazniona do

reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat w szczeg6lnoSci

ptzez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.Zasady skladania oferty przezpodmioty

wystgpuj4ce wsp6lnie: 2.1. Wymagane oSwiadczeniawskazane w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o

spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu orazoSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt !,2 i 4 ustawy pzp) powinny by6 zloLone

ptzezkaLdego Wykonawcg wsp6lnie ubiegaj+cego sig o zam6wienie. Oswiadczeniate maj4 potwierdza6

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oruzbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym



kuidyz wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowanit otazbrak podstaw

wykluczen ia.2.2.Wykonawcy skladajqcy ofertg wsp6ln4 zobowr4zani sq do ustanowienia pelnomocnika

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

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument Qub dokumenty) zawietaj}cy ustanowienie

pelnomocnika musi zawietatw szczeg6lnoSci: wskazanie postqpowania o zam6wienie publiczne' kt6rego

dotycry,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 ubiegaj4cych sig wsp6lnie o

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

wlasciwym rejestrze lub ewidencji wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika mo2e

zosta6 zawartew umowie o wsp6ldzialaniu z\oLonej wtazzofert4. Dokument (lub dokumenty)

zawieraj4cyustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zrozony wrazzofert4 w formie oryginalu lub

notarialnie poswiadczonej kopii. Do dokumentu (tub dokumentow) zawieraj4cego ustanowienie

pelnomocn kanareiry zarFczy|dokumenty potwierdzaj qce, Le osoba udzieraj4capelnomocnictwa byla

upowazniona do reprezentowania wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykazat'

w szczeg6ln otc\ przez zalqczenieodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) ' 2'3 ' Wszelka korespondencja

orazrozliczenia dokonywane b9d4 v,rylqczniez pelnomocnikiem' 2'4' WypelniajQc formularz oferty' jak

r6wnie2 inne dokumenty, powofuj4c sig na Wykonawca, w miejscu np' nazwa i adres Wykonawcy'nale?y

wpisa6 dane dotycz4ce wykonawc6w wspolnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry 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 udzialuw postqpowaniu, zamieszczainformacje o tych

podmiotach w oSwiadczeniach, o ktorych mowa w pkt III. 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udziahtw postgpow aniu orazoSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24ust. lpkt 12-23iust.5pkt1,2i4ustawyPzp).4.Wykonawcawterminie3dniod

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje

Zamawiajqcemu ogwiadczenie (w oryginale) o przynalehnoSci lub braku ptzynaLehto6ci do tej samej

grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp. Wtaz ze z\oheniem oSwiadczenia o

przynaleLnosci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody , ite powiqzania z innym wykonawc4 nie

prowadz'do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wymagane oswiadczenie,

o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byl z\oircne przez kazdego Wykonawca wsp6lnie

ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w, kt6rzy zlozyli odrqbne oferty'

Wykonawca jest uprawniony zloLyt wraz z ofert4 oSwiadczenie (w oryginale) o braku przynaleilnoSci do



grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w,

jeheli Wykonawca nie jest czlonkiem iadnej grupy kapitalowej. Wykonawca jest zobowiqzany ztoLry1

oSwiadczenie o braku prrynalehnoSci do grupy kapitalowej zgodnie zprawd4,po ustaleni:uznale1-ytq

starannoSciq,2e nie zachodzq w jego przypadku powi4zania tworzEcegrupg kapitalowq, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsume nt6w oruz ze Swiadom o1ciq, Le

skladanie nieprawdzilvych oSwiadczeri sluzqcych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

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

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

24 ust. l1 ustawy Pzp,tj. w terminie 3 dni od dnia zamie szczeniana stronie internetow ej Zamawiaj4cego

informacji z otwarcia ofert. Zamawiajqcy nie bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wzywalWykonawcy do

uzupelnienia o6wiadczenia o braku przynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej . 5. Zamawiaj4cy

wykluczy Wykonawca z postgpowania, o i\e zajd4wobec tego Wykonawcy okolicznoSci wskazane w art.

24 ust. I pkt 12 - 23 otaz ust. 5 pkt I,2 i 4 ustawy Pzp. 6. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloLenia

oSwiadczef lub dokument6w potwierdzaj4cych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w pkt III.4) i I[.5)
(aktualne nadziehzloieniaoSwiadczenia lub dokumenty, kt6re potwiefizajEokoliczno6ci spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), je2eli: l) Wykonawca wskaze

dostgpnoS6 o5wiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod

okreSlonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych ibezplatnychbazdanych, w szczeg6lno6ci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy zdnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno6ci

podmiot6w realizujqcychzadaniapubliczne (tj. Dz. tJ.22017 r.,poz.570,zp6Ln.zm.). W takim

przypadku Zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przezWykonawcg

oSwiadczenia lub dokumenty.Dotyczy to w szczeg6lnoSci informacji odpowiadaj4cej odpisowi

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

1997 r. o Krajowym Rejestrze S4dowym (tj.Dz.lJ.22018 r.,pol.986) oruzwydruk6w zCentralnej

Ewidencji i Informacji oDzialalnoSci Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. I ustawy z dnia6 marca 2018 r.

o Centralnej Ewidencji i Informacj i o DzialalnoSci Gospo darczej i Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

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

m.5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci oSwiadczenia lub dokumenty

przechowywane przez Zamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. I ustawy Prp. W takim przypadku

ZamawiajEcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowanlt orazbraku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile sQ one aktualne. 7. Jeaeli

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub



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

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

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

miesigcy przeduptywem terminu skladania ofert.T.2.IeLeliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,nie wydaje sig

dokument6w, o k16rych mowa w pkt 7. zastqpuje sig je dokumentem zawierajqcymodpowiednio

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

oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy 6, zNoilone przed notariuszem lub przed organem

s4dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla$ciwym 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. ZamawiajFcy moheuniewaznic postgpowanie r6wniez w przypadku okreslonym w art' 93

ust. la ustawy PzP..


