
Ogloszenie nr 5l l7g5-N_2020 z dnia 2020_02_13 r.

Miasto stoleczne warszawa - zarz4ilDr6g Miejskich: wykonanie czynnosci remontowych na drogachzarz4dzanychprzez zDNrw zakresie usuwania barier architektonicznych w warszawie w roku 2020
OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU _ Robory budowlane

Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczanieobowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

zam'wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze srodk6w unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

o zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnosd' Iub dzialalnosd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktrfre bgd4 realizowaty
zam6wienie' obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale?Ecychdo jednej lub wigcej kategorii,
o kt6rych mowa w art' 22 ust' 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL 30o/o,os6b zatrudnionych przez zaklady pracy
chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie p rzep r ow adza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadzapodmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyvpowierzyli
przeprowadzenie postgpowania

Nie

rnformacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajycy powierzyupowierzyli prowadzenie
postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowa dzanewsp6lnie przezzamawiai4cych

Nie



Jeze|itak,nalezy.,,lrymieni6zamawtal4cych,kt6rzywsp6lnieprzeplowadzaj4postgpowanieorazpodac

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

kontakt6w:

postgpowanie jest przeprowadzane wsp6rnie zzamzwiai4cymi z innych paistw czlonkowskich unii

EuroPeiskiej

Nie

w przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6l nie z zamawiai4cymi z innych pafrstw

czlonkowskich unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZ*A I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa .ZarzqdDrog Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. chmielna r20 ,00-g0r warszawa, woj. mazowieckie, pafrstwo

Polska, tel-2255 89 000' e-mailzzp@zdm'waw'p1' faks 228 909 zLI'

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

Adres Profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod ktorym moLnauzyska6 dostgp do narzEdzirvrzqdzehlub format6w

plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2)RODZAJZAMAWIAJACEGo:Administracjasamorz4dowa

I.3)WSPOLNEUDZIELANIEZAMOWIENIA(jeielidotyczy)z

podzia\obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeptowadzania postqpowania'

wq/mwprzypadkuwsp6lnegoprzeprowadzaniapostgpowaniazzamawiaj4cymizinnychpafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory zzamawiai4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowan ia, czyi w jakim zakresie zaptzeprowadzenie postqpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawnjqcy, czyzam6wienie bgdzie udzielane przezkazdego z zamawiaj4cych indywidualnie' czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu itatzeczpozostalychzamawraj4cych):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieogranic zony,pelny i bezposredni dostgp do dokument6w zpostgpowania mo'na uzyska6 pod

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw'Pl

Adres strony internetowej, na kt6rej

zam6wienia

zamieszczona b gdzie specyfikacj a istotnych warunk6w



Nie

http : I / www.zdm. waw. p I

Dostgp do dokumentfiw zpostgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moLnauzyska. podadresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaru w postgpowaniu nale2y przesyra.:
Elektronicznie

Nie

adres

zaruqdDr6g Miejskich, ul. chmierna r20, 00-g0r warszawa, Kancelaria

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziaru w postgpowaniu winny 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:

zarzqdDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-g0l warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystani aznarzgilziiurz4dzeri lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony'pelny,bezposredni i bezplatny dostgp do tych nangdzimoma uzyska.pod adresem:
(uRL)



[.1)Nazwanadanazam6wieniuprzezzamawiaj4cego:Wykonanieczynno6ciremontowychna

drogach zarz4dzanychprzezzD^w 
zakresie usuwania barier architektoniczrych w warszawie w roku

2020

Numer referencyjn y z ZDMNMIDZP | 6 IPN/6/20

przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono diarog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzierenia l4cznie nastgpui4cych czgsci lub grup czqsci:

Maksymalna riczba czgsci zam6wienia, na kt6re mo'e zosta6 udzielone zam6wienie iednemu

wYkonawcY:

rI.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wien ia (wierkoit, zakres, rodzai i iloit dostaw, usrug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagan ) aw prrypadku partnerstwa innowacyjnego

- okresleni ezapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg rub roboty budowlane: przedmiotem

zam6wienia jest wykonanie czynnosci remontowych na droga chzarzqdzanychptzezzDMw zakresie

usuwania barier architektonicanych w warszawie w roku 20zo.wartos6 szacunkowazam6wienia

przer<raczarownowartos. kwoty 30 000 EUR. a jest mniej szanizr6wnowartos. kwoty 5 350 000

EUR.. Szczeg6towo przedmiot zam6wienia okresrony zostarw Dokumentacji technicznej (Rozdziat v)

oraz Formularzu cenowy - zal4cznknr 5 SIWZ'

[.5) Gl6wnY kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kodY

l""..*-l@l
CPV:



rI'6) calkowita wartosd zam6wi enia (ieieli zamawiaiqcy podaie informacje o wartoici zam6wienia):
Warto6i bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita
mal<symalna wartoic w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w)

rr'7)czyprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.6Tust.rpkt6iTtubwarr.

134 ust.6 pkt 3 ustawy pzp: Nie

okreslenie przedmiofu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o
kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6lub w art. r34ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II'8) okres' w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawartaumowa
ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:
miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpo czgcia lub zakoficzenia: 2020-12_14

II.9) Informacje dodatkowe:

ru.l) WARUNKT UDZIALA W posT4pOwANIU

ul'l'r) 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

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykon awcy,kt6rzyspelniaj4



nastgpujQce warunki udziatu w postgpowaniu dotyczqce sytuacji ekonomicznej rub finansowej tj': 1'

wykonawca uzyskal sredni przychod za ostatnie 3 rataobrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i

strat" pozy cja ,,przych6d netto ze sprzedaiyproduktow' towar6w i materialow" lub "przych6d 
netto ze

sprzeda2yi zr6wnane z nimi,,) w wysokoSci nie mniej szei ni2:1 200 000,00 zl (slownie: jeden milion

dwiescie tysigcy zrotych00/100); 2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalno Scirwiqzanei zprzedmiotem niniejszego zam6wienia' na sum9

gwarancyjn4conajmniej:600000,0021(slownie:sze66settysigcyz\otych00/100);

Informacje dodatkowe

ilI.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

okreslenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy'kt6rzy spelniai4

nastgpuj4ce warunki udzia\uw postgpowaniu dotyczEce zdolno.ci technicznej lub zawodowej' tj': l'

Wykonawca nie wczesniej niZ w okresie ostatnich 5 |atprzeduptywem terminu skladania ofert, a

jezeli okres prow adzeniadzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonal: co najmniej 3 zadania

polegajqce na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, obejmuj4ce Swym zakresem r6wnie2

budowg, przebudowg rub remont chodnika o wartosci co najmniej 300 000,00 zl brutto kazde zadanie'

2. Wykonaw camado dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,

doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan* im powierzone, w

szczeg6rnosci okreslonymi przepisami ustawy z dnia. ripca 1994 r. prawo budowlane (ti'Dz'u ' z

2018r.,poz.1202,zp6Ln.zm'),zgodniezponizszymwykazem:Lp.Stanowisko-Wymagana|iczba

os6b - okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - Doswiadc zenie zawodowe (okres

pernienia funkcji kierownika albo zastgpcy kierownika arbo inspektora nadzorupodobnych rob6t w

przypadku robot budowlanych albo staz (dot' brygadzisty)) - podstawa dysponowania' 1' Kierownik

rob6t budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

ograniczeh-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania'2'Brygadzista-2osoby-niedotyczy-

5 lat _ podstawa dysponowania (umowa o praca). Kierownik budowy powinien posiada6 odpowiednie

uprawnienia budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie,wydanenapodstawieustawyzdniaTirtpcairgg4t.Prawobudowlane(tj.Dz.U.z

2018r.,po2.1202,2p62n.2m.)otazrczporzqdzeniaMinistralnfrastrukturyiRozwojuzdniall

wrze6nia 20l4r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz' u' 22014

poz,I278)lubodpowiadaj4ceiminnewazneuprawnieniabudowlanewydanenamocywczeSniej

obowi4zuj4cych przepis6w oraz posiada6 aktualne zaSwiadczenie o wpisie na listg czlonk6w

wlaSciwej izby samotz4du zawodowego (zgodnie z ustaw4 z dtia 15 grudnia 2000 r' o samorz4dach

zawodowych architekt6q inzynier6w budownictwa oraz urbanist6w (tj. Dz.rJ. 22016 r' poz' 1725' z

p62tl,.zm.)).Stanowiskookreslonepowy2ejmo2ezosta6rownie2powierzoneobywatelompafistw



czlonkowskich unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innychkraj6w Europejskiego
obszaru Gospodarczego' zgodn ie z afi. r2austawyprawo budowlane oraz zprzepisami ustawy z dnia22 srudnia2}l5 t' o zasadachuznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
czlonkowskich Unii Europejski ej (Dz.IJ. z 20lg r., poz. 2272).
zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziaLu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnosci przy rearizacji zam6wienia
wrazz informacj4 o kwalifikacjachzawodowych lub doswiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

rrr.2) P ODS TAWY WYKL UCZENIA

rrl,2.l) Podstawy wykruczenia okresrone w art. 24 ust.l ustawy pzp
rrr'2'2) zamawiai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.S ustawy pzp
Takzamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreSlonaw afi.24 ust.5 pkt I ustawy pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art.24ust. 5 pkt 2 ustawy pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art.24ust. 5 pkt 4 ustawy pzp)

III.3) WYKAZ OSWU.NCZEN SKI,ADANYC H PRZEZWYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZENIA,,'ENIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI ADZTAI'IJ W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu rvykluczenia orazspelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWT.q.DCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

zamawiajqcy wezwie wykonawca, kl6rego oferta zostalanajwyLejoceniona, do zloLeniaw
wznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie akfualnych na dzieftzlozeniaoswiadczeri lub
dokument6w, potwierdzajqcychbrak podstaw do wyklu czeniatj.: l. w celu potwie rdzeniabraku



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

centralnej ewidencji i informacji o dzialarnosci gospod arczei,je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji'

IrI.t wyKAZ OswIADczEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZWYKONAWCE

wPOST4POWANIUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOwCELUPOTWIERDZENIA

oKoLICZNosCI,oKToRYCIIMowAwART.25UST.IPKTIUSTAWYPZP

[I.5.1)wZAKRESIESPELNIANIAwARUNKowUDZIAI..UwPOSTSPOWANIU:

zamawiajqcy wezwie wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwyzej oceniona' do zlozenia w

wzrlaczofrym,niekrotszymni25dni,terminieaktualnychnadziefizlozeniaoswiadczefrlub

dokumentow, potwierd zaiqcychspelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu tj': 1' czgsci

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

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

a je2e|tpodlega ono badani \)ptzezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoSci, r6wnie2

z opint4o czgSci badanego sprawozdani a, awprzypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do

sporzqdzaniasprawozdaniafinansowego,innychdokumentowokreSlaj4cychobrotyorazaktywat

zobowiqzan\a _ zaostatnie trzy rataobrotowe, a ie*eriokres prow adzenia dzialalnosci jest kr6tszy - za

ten okres. z zarqczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno wynika6, Le sprawozdanie spelnia

wymogi art. 52ust. 2 ustawy z dnia29 wrze'nia |994r. o rachunkowo.ci, tj. ze sprawozdanie

finansowezostaNopodpisane.zpodaniemZarazemdatypodpislJ-ptzezosobg,kt6rejpowierzono

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

wieroosobo w -przezwszystkich czlonk6w tego organu .w przypadku odmowy podpisu wymagane

jestzal4czeHie pisemnego uzasadnienia dolQczonego do sprawozdania finansowego' w przypadku

Wykonawc6w niezobo wi4zanychdo sporz4dzania spraw ozdaniafinansoweg o Zamawiajqcy, za,' inne

dokumenty,,]'Jzuam.in.deklaracjgpodatkowaPlTzNokonqwlJrzgdzieSkarbowym'2.dokumentow

potwierdzaj 4cych,2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalno Scizwiqzanei zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na sumg gwarancyjn4

okreslon4 przezzamawiaj4cego(zawierajqcych potwierdze .,ie zaplaty ubezpieczenia)' 3' wykazu rob6t

budowlanych wykonanych nie wczesniej ni|w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu

skladania ofert, aieteli okres prowadzen ia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie' wrazz podaniem

ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na tzeczkt6rych roboty te zostaly

wykonane. Do powy2szego wykazu powinny byt, dolqczone dowody okreslaj4ce' czy wymienione w

wykazie roboty zostalywykonane nalehycie,w szczeg6lnoSci informacje o tymczy roboty zostaly

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukofrczone' przy czymdowodami,

o kt6rych mowa, s4 referencj eb4d2inne dokumenty wystawioneptzezpodmiot' narzecz kt6rego



roboty budowlane byly wykonywane' aiekeli zuzasadnionej przyczynlg o obiektywn ym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty. 4. wykazu os6b,
skierowanych ptzez wykonawc a do rcalizacji zam6wienia public znego, wraz zrnformacjami na tematich kwalifikacji zawodowych, uprawnief, doswiadczenia i wyksz tarcenianiezbgdnych dla wykonania
zam6wienia publiczne go' a tak2ezakresu wykonywan ych przeznie czynno sci onzinformacj4 opodstawie do dysponowania tymi osobami.

rrr.s.2) w ZAKRESTE KRyTEnr6w sELEKCJT:
rlr'6) wYKAz oswrADczEN LUB DoKuMENTow sKLADANycH pRzEzwyKoNAwcD
W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLTCZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP
rrr'7) rNNE D.KUMENT' NIE wyMrENroNE w pkt rrr.3) - rrr.6)

1' Je2elizuzasadnionej ptzycryny wykonawca nie mo2e zloiyc dokumen tow dotyczEcychsytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymagany chprzezzamawiajqcego, moze przedstawi6 inny dokument,
kt6ry w wystarczajEcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezzamawiajgcego warunk6w
udzialu w postgpow aniu. 2. wykonawc a mokew celu potwierdzenia spelniania warunk6 w udziaLu w
postgpowaniu' w stosownych syfua cjach orazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego
czgsci' polega6 na zdolnosciach techn icznychlub zawodorvych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nieod charakteru prawneg o lqczEcychgo z nim stosunk6w
prawnych' 2' 1' wykon awca' kt6ry polega na zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie
oceniona naiwy2ei, powinien ptzedlohytw odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobow i4zany zloirycwykonawca, jak r6wniez
te same dokumenty dot' potwierdzeniaspelniania warunk6w udzialaw postgpowaniu, kt6re
wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmi otu.2.2.wykonawca, kt6ry polega na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 zamawiajqcemu, Le reali,ojqc
zam6wienie' bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci
przedstawiai4c zobowt4zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w na potrzeby rcalizacjizam6wieni a. zobowi4zanie, o kt6rym mowa powyLejprzedstawia
wykonawca' kt6rego oferta zostanie oceniona naiwykej.2.3.w celu oceny, czy wykonawca polegaj4c
na zdolnosciach lub syruacji innych podmiot6w na zasadachokreslonych w art. 22austawy pzp,
bgdzie dysponowal niezb gdnymi zasobami w stopniu umozliwiai Ecym nare4rtewykonanie
zam6wienia publicznego oruzoceny' czy stosunekt4czqcywykonawc a ztymipodmiotami gwarantuje
rzecrywisty dostgp do ich zasob6w, zamawiaj4cy Zqdadokument6w okreslajEcych w szczeg6lnosci:
2'3'r' zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.z.spos6b wykorzystania
zasob6w innego podmiotu, ptzez wykonawc Q, przry wykonywa niu zam6wienia, z.3.3.zakres i okres



udziahu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6w tenia,2.3'4' czy podmiot' na zdolnosciach kt6rego

wykonawca porega w odniesieniu do warunkow udziatu w postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia'

kwalifikacji zawodowych lub doswiadcze ,,'a,nearintie roboty budowlane lub ustugi' ktorych

wskazane zdolnosci dotycz'.2.4. JeLerrzdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o lt6rym mowa w pkt 2''niepotwierdzajq spelnieniaprzezwykonawca

warunk6w udziatu w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia'

zamawiajqcy dqda,aby wykonawca w terminie okre$lonym przezzamawiajqcego: 1) zast4pil ten

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

odpowiedniej czgsci zam6wieni a, ie.eri wykazezdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4 lub ekonom icznq,o ktorych mowa w pkt 2' 3 Wykon awcazalqczy do oferty: wypelniony

Formularz cenowy'

N.1) OPrs

W.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Ptzetargnieograniczony

IV. 1.2) Zamawiai4cy i4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetargu jest zobowi4z any,ptzeduptywem terminu skladania ofert,

wnies6 wadium na caryokres zwi4zania ofert4, w wysokos ci: 46 000,00 zl (slownie: czterdziesci szes6

tysigcY zhotY ch 00/ I 00)'

IV.1.3)Przewidujesigudzieleniezaliczeknapoczetwykonaniazam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaltczek:.

ry.1.4)WymagasigzloZeniaofertwpostacikatalog6welektronicznychlubdol4czeniadoofert

katalo g6w elektronicznYch :

Nie

Dopuszcza siE zlozenie ofert w postaci katarogow erektronicznych rub dorEczeniado ofert katalog6w

elektronicznYch:

Nie

Informacje dodatkowe:



ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczes nym zlodeniem oferty zasadniczej:

Iv'1'6) Przewidywana liczba wykonawc 6wrkt6rzyzostan4 zaproszeni do udziaru w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negociacie z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minima lna liczbawykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

rv'l'7) rnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupr6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P r zew idziana maks ym arna ric zb a ucze stnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczEce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicanego systemu zakup6w dopuszcza sig zlokenieofert w formie
katalog6w elektronicznych :



Przewidujesigpobraniezez|oLonychkatalog6welektronicznychinformacjipotrzebnychdo

spotzqdzeniaofertwramachumowyramowej/dynamicznegosystemuzakup6w:

N.l.S) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony' przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nte

Nalezypoda6adresstronyinternetowej,nakt6rejaukcjabgdzieprowadzona:

Naleiy wskazac elementy, kt6rych wartosci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y poda6, ktore informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqceprzebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidzianyspos6b postgpowania w toku aukcji elektronicanej i jakie bgd4 warunki, na jakich

wykonawcybEdamoglilicytowa6(minimalnewysokoScipostqpiefi):

Informacje dotyczEcewykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi*zahi specyfikacji technicznych

w zakresie Pol1czefr

wymagani adotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

czy wykonawcy, kt6rry nie ztozylinowych post4piefi, zostanQ zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) KrYteria oceny ofert:

1V.2.2) KrYteria

trzeciej brygady na potrzebq rcalizacji umowy

czasu rcalizacjizleceniado 25 dni



f"a" Wykonawcy z dostgpnoSci architektonicznej 
I I 0, 00

rv'2'3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.r ustawy pzp 
Qrzetargnieograniczony)

Tak

IV'3) Negocjacje z ogroszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz? spelnia6 wszystkie ofefi:

Ptzewidziane jest zastrz e2enieprawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
pr zepr ow adzeni a nego cj acj i

Przewidziany jest podziarnegocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym riczbgetap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagafizamawiaiqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonaw c6w,kt6rzypodczas dialogu konkurencyjnego przedstaw'i
romriqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczen iariczby rozv,riEzah:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiofu zam6wienia definiujQce minimalne wymagania, kt6r5rm musz? odpowiada6
wszystkie oferty:



podziar negocjacji na etapy w ceru ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjompopruez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) LicYtacia elektroniczna

Adresstronyinternetowej,nakt6rejbgdzieprowadzonalicytacjaelektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w ricytacji elektronicznej:

wymagani a dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej' w tym

wymag ani a technic zne w z4dzeh info rmatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci

post4pief:

Informacjeoliczbieetapowlicytacjielektronicznejiczasieichtrwania:

Czas trwania:

Wykonawc y,kt6rzy nie z\ozylinowych post4pieir, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zarrrkoigcia licytacj i e lektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanE wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy' albo wz6r umowy:

Wymagani a dolyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

w.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci ofertyo na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezywskaza6zakres,charakterzmianorazwarunkiwprowadzeniazmian:

LZamawiaiqcy przewiduje mozliwosd dokonaniazmianpostanowiefi umowy' w tym dotycz4cych

poszczeg6lnychzleceristanowi4cychintegraln4czgk|umowy'wstosunkudotrescioferty'napodstawie



kt6rej dokonano wyboru wykonawcy lub zlecenia udzielo nego przez Zamawiajqcego, w ponizej
opisanym zakresie iptzypadkach: I .l Zmianaterminu ukoriczenia rob6t, w tym rob6t objgtych danymzleceniem' l'1'l Zmiany spowodowane warunkami atmosferyc znymiw szczeg6hrosci: a) klgski
zywiolowe' b) warunki atmosferyczne odbie gajqceod okreslonych w,,sr,,, uniemozliw iaj'ce
prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzeri, dokonywanie odbior6 w,1.1.2 zmianyspowodowane nieprzewidzianymi w sIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi'w szczeg6lnosci: a) niewypaly, niewybuchy; b) wykopaliska archeolog icme;c) odmienne odprzyiEtychw dokumentacji projektowej warunki georogiczne np.: - wyst4pienie w6d gruntowych o ile nieprzewidywala ich dokumentacja technic znaitp.- inna niz okreslona w,,sT,,wilgotnos6 gruntu. d)odmienne odprzyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanychobiekt6w; e) w raziekonieczno.ci podjgcia
dzialaf zmietzaj4cych do ograniczenia skutk6w zdaruenialosowego wywolaneg o przezc4mniki
zewngtrzne' kt6rego nie mozna bylo przew idzie(z pewnosci q, szczegolnie zagra6ajacego bezposrednio
Lyciu i zdrowiu ludzi' f) zmiany,w przypadku uzasadnionego polece niazamawiai4cego dokonania
zamiennych rob6t lub ich czg$ci; wyst4pienia rob6t dodatkowych, od wykonania kt6rych uzaleznione jest
wykonanie zam6wienia podstawowego - jezeli terminy ich zleceni a, rodzajlub zakres, uniemozliwiaj4
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego . g) Zmianybgd4ce nastgpstwem nie dopuszczenia do ich
wykonania ptzezuprawniony organ lub nakazania wstrzymania rob6t przezuprawnion e organy, z
ptzyczwnie wynikajqcychzwiny wykonawcy; 1.1.3 zmianybgd4ce nastgpstwem okolicznosci lez4cych
po stronie zamawiajEcego, w szczeg6lnosci: a) wstrzymanie rob6t przez zamawiajEcego; b) konieczno66
usunigcia bl9d6w lub wprowadzeniamianw dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t; r'l'4 zmiany bgd4ce nastgpstwe m dziaraniaorgan6w administracji i innych
podmiot6w o kompeten cjach zbli2onych do organ6w administracj i w szczeg6lnosci eksploatator6w
infrastruktury orv wlascicieli grunt6w pod inwestycig, w szczeg6lnosci: a) przeh,roczenie zakreslonych
przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach,
termin6w wydawania przezorgany administracji lub inne podmioty decyzji, zenvolen,uzgodnieri itp.; b)
odmowa wydania ptzezorgany administracji lub inne podmioty wymagany ch decyzji, zezwoleh,
uzgodnief zwzycrwniezawinionychprzezwykonawcg, 

w tym odmowa udostgpnie niaprzezwlascicieli
nieruchomosci do cel6w tealizacjiinwestycji; 1.1.5 inne przyczyny zewngtrzneniezalezne od
zamawiaiqcego otazwykonawcy skutkuj4ce niemozliwosci4 prow adzeniaprac lub wykonywania innych
czynnos ci przew idzianych umow q; w pnwadku wys t4pienia kt6rej ko lwiek z okolicznosc i
wymienionych w pkt l'1'1 - 1'1'4 termin wykonania zleceniamoze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu, o
czas niezbgdny do zakofrczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b naleiryty,nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznos ci' l'2 Zmianasposobu spelnienia swiadczenia, w tym w ramach daneso



zlecenia. r.2.r zmianytechnologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpuj4cymi okolicznosciami: a)

niedostgpnos6 na rynku material6w rubwz4dzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych material6w rub urz4dzeir, b) pojawienie sig na rynku material6w lub urz4dzeri

nowszej generacji porwaraj'cych na zaoszczgdzenie koszt6w rearizacji przedmiotu umowy lub koszt6w

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, rub umozriw raj*ceuzyskanie repszej jakosci rob6t, c)

pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalaj4cej nazaoszczgdzenie

czasu realtzacjiLnwestycji lub kosztow wykonywanych prac' jak rowniez koszt6w eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczn o56 ztealizowania projektu przy zastosowaniu innych

rozwiqzafrtechnicznychr/technoro grcznychni.wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, edyby zastosowanieprzewidzianych rozwt4zaft

groztroniewykonaniem lub wadriwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) zmiany technologiczne

prowadz4ce do: r) obnizenia kosztu wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakosci i funkcjonalnosci; 2)

obni2enia koszt6w u'ytkowania obiektu czy eksploat aciiurz4dzef,przy braku zmiany ceny koficowej; 3)

podniesienia wydajn osciurzEdzefi, podniesienia bezpieczefistwa, usprawnieir w trakcie u4rtkowania

obiektu, przy braku zmianyceny koricowej; zlecenie robot z koniecznych do wykonania a wyniktych po

odkryciu i ocenie stanu technicznego urzqdzehinfrastruktury technicznej, f1 odmienne od przyjgtych w

zleceniu rub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w tym warunki geologiczne skutkujqce

niemozriwo sci4zrearrzowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zarozeniachtechnologicznych'

g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie zinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych

obiekt6w; h) konieczn oSt zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych tozwiqzah

technicznych lub materialowy chzewzglgdu na zmiany obowi4zuj4cego prawa' lub okolicznoSci

gospodarczych, i) konie cznot|usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci

usunigcia sprzecznos ciprzypomocy wyktadni, w szczeg6rnosci gdy sprzeczne zapisy maj4 rowny stopiefr

pierwszefrs rwa. r.2.2w przypadku wyst4pienia ktorejkorwiek z okoliczno.ci wymienionych w pkt 1'2'1

mo'liwa jest w szczegolnosci zmianasposobu wykonania, material6w i technologii rob6t' zamawni'cy

przewidujewtakiejsytuacjizmiangwynagrodzeniaodpowiedniodozmianzaistnialychwtrakcie

rcalizacjizam6wienia. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonawcz4zzastosowaniem stawek

przyjgtych do wyceny rob6t w ofercie wykonawcy' l'2'3 Zmiany spowodowane wprowadzeniem ptzez

Zamawtajqcego zmianw poszczegolnych zleceniach, jeLe|ttakie zmiany okaL4sig konieczne; |'2.4

zmianyw przypadku wyst4pienia niezamierzonego pominigcia w zleceniu rob6t i gdy ich wykonanie jest

niezbgdne do prawidlowego wykonania calosci zlecenia, atakiew przypadku obiektywnej koniecznosci

zmniejszeni a,bqdzzwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zlecenia- zastrze,enie- ie,elt



koniecznosd rob6t dodatkowych wynika zblgd6wlub zaniedbaf wykonawcy, prace takie zostan4wykonane ptzez wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia; r.3 pozostal e zmianyspowodowane
nastgpuj4cymi okolicznosciami: a) sila wyhszauniemozriw iaiqcawykonanie przedmiotu umowy zgodniez srwz; b) tezygnacja przez zamawiaj4cego z realizacjiczgsci przedmiotu umowy. c) korizja zplanowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przezinne podmioty inwestycjami. w takim prz5padkuzmiany w umowie zostanqograniczone do znian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigciekolizji' d) zmiany uzasadnione okolicznosciami o kt6rych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego. e) gdyzaistnieje inna okolicznostprawna, ekonomiczna lub technicma. skutkuj4ca niemozliwo.ci4 wyko nanialub nalezytego wykonania umowy zgodnie zsrwz. f zmiany prowadzqce do likwid acji oczywistychomylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; 1.4 zmianaos6b i podmiot6w . r.4.r zmianyos6b ipodmiot6w zdolnych do wykonan ia zam6wienia, w przypadku zdarzehLosowych niezare2nych odwykonawcy'nauzasadnione wyst4pienie wykonaw cy,1.4.2 zmianyosoby pelni4cej funkcje kierownikabudowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezaleinejod wykonawcy lub naLqdanie

zamawiaj4cego jezeli nie wywi4zuje sig on z nalo2onych obowiQzk 6w, 1.4.3 ZamawiajEcy, napisemny
wniosek wykonawcy' dopuszcza zmiangpodwykonawcy lub rezygnacje zudziatupodwykona wcy przytealizacji przedmiofu umowy' zmiana mo2enast4pi6 wyrqczniepo przedstawieniu przezwykonawca
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacii z udziatu w rearizacii przedmiotu umowy oraz obrakuroszczeh wobec wykonawc y z tytrtta realizacjirob6t. Jekeri zmiana dotyc'rpodmiotu trzeciego, na
zasobach kt6rego wykonawca opieral sig wykazuj4c spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu,
zamawiaj4cy dopusci zmiang pod warunk iem,tenowy podwykonawca wykaze spelnianie warunk6w wzakresie nie mniejs4m ni|wskazane na etapie postgpowania o udziele nie zamowieniaprzez
dotychczasowego podwykonawca' Forma zaplatynaleznosci przysluguj4cej podwykonawcom, moze ulec
zmianie z ptzyczwobiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym puez
Strony umowy' 2' warunkiem wprow adzenia zmian zawartejumowy jes t sporzqdzenie podpisan ego przez
strony Protokolu zmiany umowy okreslaj4ce go przyczyny zmianyoraz potwie rdzajqcegowyst4pienie
(odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznofci wymienionych w niniejs4rm paragrafie. protok6l
zmiany umowy bgdzie zal}cznikiem do aneks u. 3. zmiany umowy mog? by6 dokonane r6wniez w
prrypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. r44ust. I pkt 2-6 ustawy pzp. 4.Strony
przewiduj4 mozliwos6 zmiany umowy w zakresie wymagarl ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnychzdniallstycznia20l8roku(Dz.u.20Lg,poz.3l7),okt6rychmowaw$gust.21

umowy' ie2eli: a) zostan4 wprowadzone zmianyprzedmiotowej ustawy, majpcewptyw na wymagania
okreslone w sIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostan4 wprowadzone przepisy wykonawcze do
przedmiotowej ustawy' maj4ce wplyw na wymagania okreslone w SIWZ oraz niniejszej umowie.
rv.6) INFORMACJE {)MINISTRACYJNE



IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacii o charakterze poufnym (ieieli dotyczy):

Srodki slui4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

D ata: 2020'02-28, godzita" I 0 : 00'

Skrocenie terminu skladania wniosk6w, ze wzgrgdtsna pilnq potrzebg udzierenia zam6wienia (przeratg

nieo granicz orry, pr zetarg o graniczony' ne go cj a ci e z o glo szeni em) :

Wskaza6 PowodY:

JgzykLub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4d zate oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w

postgPowaniu

> polski

Iv.6.3) Termin zwi'zaniaofert.: 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 mialy by('przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czgsci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacj e dodatkowe :

l.oferta wraz z zarqczntkamimusi by6 podpisana przezwykonawc a. zamavtiaiacy wymaga, aby ofertg

podpisano zgodnie zzasadamireprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialarnosci gospodarc zej. Jezeriosoba/osoby podpisuj4ca ofertg dzia\ana podstawie pelnomocnictwa' to

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. pelnomocnictwo musi zosta.

zroLonewrazzofert4 w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa nalezy

zaLqczyidokumentypotwierdzajqce,zeosobaudzie|aj6capetnomocnictwabylaupowaznionado

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

pfzez zalqczenieodpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) ' Z'Zasady skladania oferty przez podmioty

wystgpuj4cewsp6lnie:2.l.WymaganeoSwiadczeniawskazanewpktlll.3)(oSwiadczenieWykonawcyo

spelnianiu warunk6w vdziatuw postgpow aniu otazoSwiadczenie Wykonaw cy' ze nie podlega

wykruczeniunapodstawieart.24ust.lpkt12-23iust.5pktr,2i4ustawypzp)powinnybyt'zlo2ote

ptzezka2degoWykonawcawsp6lnieubiegaj4cegosigozam6wienie.oswiadczeniatemaj4potwierdza'

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

kaidyz wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowanit orazbrak podstaw



wykluczenia' 2'2' wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowi4zani s4 do ustanowieniapernomocnikado reprezentowania ich w postgpowaniu albo pehromocnika do reprezentowania ich w postgpow aniu orazdo zawarciaumowy w sprawie zam6wienia' Dokument (rub dokumenfy) zawierajEcy ustanowieniepelnomocnika musi zawietat w szczeg6lnofci: wskazanie postgpowa nia o zam6wienie publiczne, kt6regodotyczy' wykonawc6w ubiegaj qcychsig wsp6lnie o udziele nie zam6wrenia, wskazanie ustanowionegopelnomocnika i zakres jego umocowania' Dokument (lub dokum enty) zawieraj4cyrstanowieniepelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie oudzielenie zam6wieni a'ptzezosoby uprawnione do skladania oswiad czenwori,wymienione 
wewlasciwym rejestrze lub ewidencji wykonawc6w. ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika mozezosta( zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlotonei wrazzofert4. Dokument (lub dokumenty)zawienjqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta. zto.ony wraz zofert4 w formie oryginaru Iubnotarialnie poswiadczonej kopii' Do dokumenfu (rub dokument6w) zawierajqcego ustanowieniepelnomocn ika nale2y zal4czyt dokumenty potwierdzaj qce, Leosoba udzieraj'capelnomocn ictwa byraupowazniona do reprezentowania wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wkazacw szczeg6lnosciprzezzalilczenieodpisu 

z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.3. wszelka korespondencjaoruz tozliczenia dokonywane bqd4 wyl4c znie zpelnomocnikiem. 2.4. wyperniaj4c formu rarz oferty, jakr6wniez inne dokumenty' powotuj4c sig na wykonawcg, w miejscu np. naznvai adres wykonawc y,nareLywpisai dane dotycz4ce wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzieleni e zam6wienia, a nie
pelnomocnika fych wykonawc6w' 3. wykonawc a,kt6rypowoluje sig na zasobyinnych podmiot6w, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz enia orazspelniania, w zakresie, w jakim
powofuje sig na ich zasoby, warunk6w udziafu w postgpow aniu, zamieszczainformacje o tych
podmiotach w oswiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu
warunk6w udzialu w postgpowaniu orazoswiadczenie wykonaw cy, Lenie podlega wykluczeniu na
podstawie art' 24 ust' I pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt l, 2 i 4 ustawy pzp). 4.wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. g6 ust. 5 ustawy pzp przekazaje
Zamawiajqcemu oswiadczenie (w oryginale) o pr4maleznosci lub braku przynalehnosci do tej samej
grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze zloLeniem oswiadc zenia o
ptzynaleanosci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody , Le powiEzania zinnym wykonawc4 nie
prowadzl do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzieleni e zam6wienia. wymagane o6wiadczenie,

o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byt zlo2onepnezkazdego Wykonawca wsp6lnie
ubiegaj?cego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc 6w,l<t6rzy zlohyliodrgbne oferfy.

Wykonawca jest uprawniony zloiry| wraz zofertE oSwiadczenie (w oryginale) o braku prrynale1nosci do
grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w,



leLer\wykonawca 
nie jest czronkiem 2adnej grupy kapitarowej. wykonawca jest zobowi4zany z\oLye

oswiadczenie o braku przynareLrroSci do grupy kapitatowej zgodnie zprawdq'po ustaleniu ztalezytq

starannosci q,zenie zachodzqw jego przypadku powi4zania tworu4ce grupg kapitalow4' w rozumieniu

ustawy z drra16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze SwiadomoSc\q'ze

skradanie nieprawdziwych oswiadc ze. .shnqcych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

odpowiedzialno.ci karnej. w takim przypadku, wykonawc amozenie sklada6 oswiadczenia o braku

prrynarezno*ci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznosciach' o h6rych mowa w art'

24 ust. rl ustawy pzp,tj.w terminie 3 dni od dnia zamie szczetiana stronie internetowej zamawraiqcego

informacji z otwarciaofert. Zamawiaj4cy nie bgdzie rowniez w takiej sytuacji wzywal wykonawcy do

uzupelnienia oswiadczenia o braku prrynareLnoSci do tej samej grupy kapitalowej ' 5'zamawiaj4cy

wykluczy wykonawca z postgpowania, o ile zajd4 wobec tego wykonawcy okolicznosci wskazane w art'

24 ust. 1 pkt 12 _23 orazust. 5 pkt r,2 i 4'stawy pzp. 6.wykonawca nie jest obowi4zany do zrozenia

oswiadczefi rub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznosci, o kt6rych mowa w pkt III'4) i m'5)

(aktualne na dz\elt z\ozeniaoswiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okoliczno.ci spelniania

warunkow udziaru w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), je2eli: 1) wykonawca wska'e

dostgpnos6 oSwiadczefi lub dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) i III'5) w formie elektronicznej pod

okresronymi adresami internetowymi og6rnodostgpnych i bezplatny chbazdanych' w szczeg6lnosci

rejestr6w pubricznych w rozumieniu ustawy z dnial7 rutego 2005 r. o informatyzacji &ialalnosci

podmiot6w rearinrqcychzadaniapubriczne 
(tj. Dz. rJ- z20ri r',poz' 5i0'zp62n' zm')' w takim

przypadkuZamawtajqcypobierasamodzielnieztychbazdanychwskazaneptzezWykonawca

oswiadczenia tub dokumenty .Dotyczyto w szczeg6lnosci informacji odpowiadai4cej odpisowi

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

lgg\r.oKrajowymRejestrzeS4dowym 
(ti'Dz'lJ'z20l8t''paz'986)onzwydrukowzcentralnej

Ewidencji i Informacj i oDzia,arno.ci Gospo darczejzgodnie z art. 46ust. l ustawy z dtia 6 marca 2018 r'

o cenffalnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospo darczeii Punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U.poz'647),2)WykonawcawskazeoSwiadczenialubdokumenty,okt6rychmowawpktlll.4)i

uI.5),kt6reznajduj4sigwposiadaniuZamawiajqcego,wszczeg!|no6cioSwiadczenialubdokumenty

przechowyw ane przezZamaw\ai4cego zgodni e z art.97 ust. I ustawy Pzp' W takim przypadku

zamawiajqcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowanivorazbraku podstaw

wykluczenia, korzysta z posiadanych oSwiadczefr lub dokument6w, o ile s? one akfualne. 7 .Ieaett

wykonawca ma siedzibg lub miejs ce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokument6w, o k16rych mowa w pkt III.4) (odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o dzialalnoSci gospod arczej, jekeliodrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub

ewidencji)-skladadokumentlubdokumentywystawionewkraju,wkt6rymwykonawcamasiedzibglub
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