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Oglovenie nr 508437-N-2020 zdnia202042-03 r-

Mirsto Stolrync Wenzrwr - Zrzld Dr6g Micjskich: Nrprrwy, p%gltdy i rcmonty pojud6w sluibowych ZDM w 2020 r
DGLOSZENTE O ZAMoWTENIU - Uirugi

Zrmiczeanic ogforzcnit Zmieszcmie obowiQztowe

Oglwcoic doty@y: Zm6wiaia publicaego

Zrm6wictric dotysy prejckau lub preSrrmu rspilfinrnrowancgo zc iredk6w Uoii Eurcpcjlkicj

Nie

Nwr projektu lub prcgnmu

ozrm6wiGoiGDoglubiegrtr&wyl|czniczrklrdyprrcychrnioocjorgwykonrwcy'kt6rychdziehlno36'Iubdzirh|noidicbwyodnbnionycborg|nbrcyjnicjno3tcbkt

zam6wicnic, obcjmujc rpolwnl i zawodowi iot€ncjq os6b bldlcych @lonk mi grup lpol@tric mrginrlizournych

Nie

Nale2ypodaiminimalnyprcentowywskainikatrudnimiaosobn8lez4cychdoj€dnejlubwi9cejkategorii,oktorchmowawan.22Wt'2u5tawyPzp,n

zaklady pracy chrcnionej lub wykonawc6w albo ich jednotki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

PostQporrnic pncprewrdz. ccDtrdny zamrwiejtrcy

Nie

PoitQpowrtri. pncprowrdzr podmiot, kt6rcmu zro8wLjlcy pryiczyUpowhuyli preprowrdzcDie po3llpowrois

Nie

loformrcjc nr tcmat podmiotu kt6rcmu nmrwirjlcy powiczyypowicEyli provrdzcDic p6tlpowroir:

Portlpowrtric jcst pncproradzenc wsp6lnic pn@ zrDawirjlcych

Nie

Je2elitak,oale,rwymieniimawiajrych,h6rzfwspolniepzeprowadajqpostgpowiieo@podaiadr$yichsiedzib,krajowenumeridentyfkacyjneo@osobydokonta6wz

kontakt6w:

Potiporsricj6t pzcprowrdzrnc wrp6hic z zemewiajlcymi z intrych priitw czlonkowskich Unii Eurepcjrkicj

Nie

W puyprdku pEcprowrdzrdr postQpowsoir wrp6ltric z zrmrwirjlcymi z innych pairtw elonkowskich Unii Europcjrkicj - Drjlcc zrrtosrrni€ knjowc prawo am6wie6 publietrychl

Infomscje dodrtkowe:

I. l)NAZWAf ADRES:MistoStolecaeWrwwa-Ztz4dDrtgMiejskic[kajowyauoidatyfikayjry00000000000000,ul.ul.Cbmi€lna 120,00-801 Wmaw4woj.mzowiekie,

paristwo Polska" tcl. 22 55 89 000, e-nail zp@zdm.waw.pl, faks 228 909 2l l.

Ads stroDy intmetowsj (URL): http://w.zdm,wawpl

Adre profilu oabyrcy:

Adrcs stony intem€towej pod kt6rym moina uzyskai dostgp do nrzgdzi i urz4drei lub fomstow plikoq kore nie q qr6lnie dsQpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO: Administruja sm@edowa

r3) wsPdLNE UDZIELANIE ZAM6WIENI| nebti daycry)t

Podzid obowi4zk6w migdzy anawiajqcyni w prrypadku wsp6lnego pzeprcwadaia postepowania, w tym w pzypadku wspolnego pzeprowadroia postgpowania z amawiaj4cymi z innych

pilstw czlonkowskich Unii Eurcpejskiej (ktor z mawiaj4cych jest odpowiedzialny a prprowadanie postgpowmi4 czy i w jakim zakr*ie aprzprowadzenie poslepowania odpowiadaj4

porcstali mawiajqcy, czf zmowidic bcdzie udzielue pzez kaidego z roawiaj4cych indywidualnie, czy mowienie astanic udzielone w imieniu i na raz pozostalych mawiaj{cych):

I.4) KOMTJNIKACJA:

Ni€o8rrtri@ony, pclDy i bezpojredoi do3tip do dokomcDt6v z posttpowuir moim uzy3kr{ pod rdBcm (URL)

Tak

http://w.zdm.waw.pl

Adr6 rtreny intcnatowcj, nr kt6rcj zrmiczeom bgdzic rpcclrliLicj. iltotnycb wrrunk6w zam6wicnir

Tak

http://\^/rru.zdm.waw.pl

DortQp do dokumcrt6w z poltlpowrds j6t ogrrniqony - wiQccj infomrcji morns @yskr{ pod rdrdcm

Nie

Ofcrty lub f,trbrki o dopurzecnie do udzidu w poltlpowlnir ulcty pucsyha:

ElekEonicaie

Nic

a&e

Dopurczotrc j6a p%rlanic ofcrt lub wniork6w o dopu&seoic do udzirlu w pottlpowrni[ s inny rp65bi

Nie

Inny spos6b:
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Wymrgrn€ jst prcrhnic ofcrt lob wniosk6w o dopuwczcnic do u&idu w posQpowiliu r inny rps6b:

Tak

lnoy spos6b:

Ofcrta musi byi spoEqdana w jgzyku polskim w fomie pisemnej pod rygorem niewazno6ci.

Adr6:

Z@ed Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 We%wa" Kd@ldia

Konunikacjr clcktretrisne wymrgr kozystrtrir z mrQdzi i urtdzci lub fomotdw plik6q kt6rc tric !l og6lnic dGttptrc

Nie

Nieogmicany, pelny, bezpoiredni i bezplatny dostgp do tych nu@zi moina uzyskrc pod adresem: (IJRL)

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

fl.l) Nw, trrdln8 zrm6wicniu pu@ zamrwirj;ccgo: Naprawy, pregl4dy i rcmonty pojud6w sluzbowych ZDMw 2o2o t.

Nmer refsencyjny z ZDMN MIDZP I 3 /PN I 3 / 20

Pucd ss@lcicm portQposrtris o udziclcnic zen6wienie pzcprowrdzooo dirlog tchni@ny

Nie

IL2) Rodaj am6wi€ni$ Uslugi

IL3) Informrcj. o moiliwotci skhdrnir ofcrt @Qlciowych

Zmowienie podzielone jen na cz4rki

Tak

Ofcrty lub wnidki o dopus@coic do udzidu w portQpoutriu Doior sklsdlt w odnidi€niu do:

wszystkich cz96ci

Zrm.whjlcy zrltE€r robie pnwo do udziclcnir llqni. n$tlpujlcycb sQici hb grup @t5ci:

Msklymdr! liebr czlici zem6wicnir, na kt6rc mote z6tr{ udziclotrc zrE6vicnic jcdncmu wykooswcy:

lL4) Kr6tti opis przrdmiotu am6wieni! /v ielkoic, akres, rdzaj i iloSt d6tN, usfug lub rcbot budmlotych lub olqeilenie zdpotrzebMania i wyilagart ) N w Wzypadku ptrtndstwl

irnowrcyjtcgo.okrc6lcoiczrpotrbowtnianainnowacyjnyprodukt,Us|ugi|ubrobotybudowlsnG:Naprawy,pnegl4dyiremontypojazd6ws|uzbowychZDMw2020rsazegowopEdmid

mowimia okreSlony zmtal w Opisie prcdmiotu m6wienia z zal4caikmi (Roz&ial V SIWZ). Wanosi %onkowa m6wienia pzeknca rcwowartodd kwoty 30 000 EURO a jest mniejsa niz

r6mowarto3d kwoty 214 000 EURO

ILs) cl6wtry kod CPV: 50112000-3

Dodrtkowe kody CPV:

IL6) Crfkowitr wrnoai a06wicoit Aeteli zm@iajqcy pdaje irrforruje o vqroki wovienia)i

Wartosi bez vAT:

Waluta:

(w przyrydku umo* ranwych lub dyamicmego sysremu ukupov swnkma qlkwila makrtrruhv vqtoit v qlw obesie obwiqz)ry@ia umNy rwej lub .lrrwiczrego systemu

zatug5w)

Il.7)Czy puwid[jerii udziclcnicrrm6wici,okt6rych mosrvrrt.6T ltL l pkt6i ? lubw!rt. l3{urt 6 pkt3 uetrwy Prp: Nie

Okre3l6ie predmiotu, wielkoici lub zakresu oro wrunkow na jakich zostan4 udzielone mowienia, o ktorych mowa w an. 67 ust. I ph 6 lub w an. 134 ust. 6 pkt 3 ustswy Pzp:

II.t) Okru, w kt6ryn rslizowrtrc bQdzic zen6wicnie lub okrq, trr kt6ry zostrlr zrwrrt! umow! r.morr lub okr6, nr kt6ry zortsl urtrnosiory dymmi@oy syltco zrkup6w:

miai4ech: /r, dnirch:

lub

dsta r@pooQcir: lub ztkolectitt 2O2O-12-3 |

)kes w miesiaed flx6 w dnirchlData rozp@ecil )ata akoiczenir

to20-t2-31

IL9) Infomrcje dodrtlowe:

SEKCJA ltr: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYI,I. EKONOMICZNYI\{. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

r[.r) WARUNKT UDZIALU W FOSTQpOWANIU

[l.l.l) Kompctcocjc lub uprrwtricnir do prowrdzcnir okre5lotrcj dzirblnolci zawodowcj, o ilc rynika to z odrlboych pncpir6w

Okre6lenie wmnkow:

hfomrcje dodarkowe

trLl2) Syturcjr fusowl lub ekotromi@r

OkeSlenie wmnkow: Wykonawca jest ubezpirczony od odpowiedzialno3ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno3ci ryi4anej z pzedmiotm niniejwgo m6wieni4 na umg gw@cyjn4
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conajmniej:czg3iljl00000'00zl(slownie:stotysiQcyzlotych):czQir2l0000,00zl(slomie:dziesi9itysi9cyzlotych);czQ3d3:

Infomacje dodatkowe

IlI.l.3) Zdolnoia techni@na hb zawodowt

okre3|eniewarnk6w:l)WykonawcamadodyspozycjiosobyIegitymujqcesi9kwa|ifkacjamiawodowymi'uprawnieniami,do3wiadczeniemiwyksz

zostanafmpowierzone'zgodniezponi2szymwykeem:dlaczgicil:Lp stanowisko-wymagmaliczbaosob-Do6wiadczenieawodowe(liczbalatpracynadmymstanowisku)-podstawa

dysponowania I Mechaniksamchodou}-3 osoby-2 Iata-podstawadysponowilia(umowaopraca);2 Elektryk sm@hodowy- I osoba-2tata-podstawadysponowdia(umowaopraca);3
Diagnostapodwoziowy-losoba-2lata.podstawadysponoweia(umowaopraca),d|acze3ci2_niedotyczyd|aczg3ci3niedotyczy2)wykon

wyposuenieakladuluburz4dzeniatehniczne:d|aczgscil:a)s1acjaobslugisam@hodowzminimum5stanowiskaminaprawczymi,psaw

diagnostyki podwozia, podstawa dysponowania; c) urz4&enie do diag.ostyki komputerowej pojadoq podsrawa dysponowmia; d) urz4&enie do diagnostyki i napraw klimatyacji
umwhodowych, podstawa dysponowmia' e) stacja obslugi sm@hod6w na terenie wauwy lub w obsarze l5 km od granicy administncyjnej miast4 podstawa dysponowmia. dla cz96ci 2: nie
dotyczy dla cz96ci 3: nie dotyczy

zanawiaj4cy wymaga od wykonawcow wskania w ofercie lub we miosku o dopuvczenie do udzialu w postgpowmiu imion i nwisk osob wykonujqcych czynnojci przy realiacji mowienia
wrz z infomacj4 o kwalifikacjach awodowych lub doiwiadczeniu tvch orcb: Nie

lnfomacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

ilI.2.1) Podstawy wykluecnia okrellone w art. 24 ult l usaawy pzp

Il|,2.2)zrmswirjqcypEwidujcwyk|uczeniewykotswcynrpodstrwierrt.24ust.5ust8wyP,pTakzmawiaj4cyprzewidujenast9pujacefaku|ratymepodstawysyklu

wykluczenia okreilona w art 24 ust 5 pkt I ustawy pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w an. 24 ust. 5 pkt 2 usta$l pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreilona w an 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp)

Irr3) wYKAz oSwIADczEIi SKLADANYCH PRzEz wYKoNAwcQ w CELU wsr4pNEcro porwrERDzENIA,2E NtE p9DLEGA oN wyKLUczENtu oRAz spELNtA
WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJT

oSwiadocnie o nicpodleganiu *ykluczcniu oraz spclnirniu wsrunkriw u&ialu w postlpowsriu

Tak

Oawirdeenic o spclnianiu krytcri6w sclckcji

Nie

llt.4) wYKAz oCwIADczEI(l LUB DoKUMENT6w , sKl,ADANycH pRzEz wyKoNAwcQ w posr4powANtu NA wEzwANrE zAMAwTAJAcEGo w CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. r PKT 3 USTAWY PZP:

Zamauiai4cy weryie wykonawce, klorego oferta zostala najwyzej @enion4 do zlozenia w wyaaczonym, nie krotszym niz 5 dni, teminie aktalnych na dziei zlozenia oiwiadczeir lub

dokumentow,potwierdaj4cychbrakpodstawdowyk|uczenialj,:l'wcelupotwierdzeniabrakupodstaw*yk|uczenianapodstawiea'24ust'5pkt

z centralnej ewidencji i infomacji o dzialalnoici gospodaczej, je2eli odrgbne prrepisy rymagaj4 wpisu do rejesrru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OSWIADCZEI{I LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRzEz wYKoNAwc4 w PosTDFowANIU NA wEzwANIE ZAMAWIAJACI]G0 w CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTdRYCII MOWA W ART.25 UST. l PKT I USTAWY PZP

TLs.I) W ZAKRESIE SPf,LNIANIA WARUNKoW UDZIALU W FOST{POWANIU:

Zmawiaj4cy weaie Wykonawc9, ktorego oferta zostala najwyzej meniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym ni2 5 dni, teminie aktualnych na diei zlozenia oswiadczeri lub

dokument6w,ktorepotwierdaj4okoliczno3cispelnianiawarnk6wu&ialuwpostgpowmiuotj:l.dokumentdwpotwierdaj4cych'2eWykonawcajestubezpieczonyododpodddno3ci

cywilnej w akrsie prowadzonej dzialalno!ri ztlinej z pnedmiotem niniejszego amowienia na sumQ gwdancyjnq okeilonq prazZmawiaj4egdanieraj4cych pouierdzenie aplaty

ubezpirczenia) (dla kzdej czg3ci, na ktorq,/e skladma jest ofem). 2 - uykzu osob, skierowmych pzez Wykonawca do realizcji mowienia publicaegq wru z infomacjmi na temat ich

kwalifkacjizawodowych,upramieri,do6wiadczeniaiwyksaalenianiezbgdnychd|awykonaniamowieniapub|icznego,atakzeakesuwykonywanychprzeznieczynno3cio

podstawiedodysponowaniatymiosobmi-zal4caiknr2(,,Wykzosob'')'(d|aczg3cil)'3.wykmnaz8dzi'wyposazeniazakladulubuzedrtitshnicznychdost8pnychwy

wykonoia mowienia publicznego wu z infomacj4 o podstawie do dysponowania tymi asobmi - al4caik nr 3 (,,Wykz nazgdzi"), (dta czg6ci I).

||r.s.2) w zAKRES|E KRYTERI6W SELEKCJT:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEI{ LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZf,Z WYKONAWC4 W POST4PIOWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O Tfl6RYCE MOWA W ART. 25 UST, I PKT 2 USTAWY PZP

lll.7) INNE DOKUMENTY NIE WYIIflENIONE W pkt IIL3) - Ut.6)

l. Je2efi z uruadnionej przyczyny wykonawca nie moze ,ozyi dokumentow dotycz4cych sytuacji fnanwwej lub ekonomicznej *ymaganych przezZamawiaj4cegq moze przedstawid inny

dokument, lrtory w wystarcaj4cy sporcb potwierda spelnimie opiunych przez Zmawiaj4cego wmnkow udzialu w postQpowmiu. 2. wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania

warnkowudzialuwpostQpowaniu,wstosoMychsytuacjachoruwodniesieniudokonkretnego4mowienia,lubjegocz9i,pole

fnansowej lub ekonomicaej innych podmiotow niealeznie od chamkter pnwnego l4cz?cych go z nim stosunkow pramych 2.1. Wykonawca, ktor ;olega na asobach innych podmiot6w, or@

ktoregoofenazostanie@enionanajwyzej,powinienpEedlozyiwodniesieniudotychpodmiotowtesmedokumenty'napotwierdzeniebrakupodstawdowykluczenia,ltoreje

zlozyi wykonawc4 jak romiez te same dokumenty dot potwierdzenia spelniania wmnkow udzidu w postgpowuiu, ktor wykonawca wykzuje z powoloiem siQ na zasoby tego podmiotu 2 2

wykonawca,ktorpoleganazdoInoiciach|ubsytuacjiinnychpodmiotoqmusiudowodniiZamawiaj4cemu,2erea|iaj1cmowienie,bgdziedysponowalniabnymiarban

wszczego|noScipnedsrawiaj4czobowi4anie(orginal)tychpodmiotowdooddiiamudodyspozycjiniezbgdnychasobownapotzebyrea|iacjiamowieniaZobowiqzan

powy2ejprzedstawiawykonawca,kt6regoofefzosteie@enionanajwy2ej'2,3'wcelu@eny,czyWykonawcap

w an 22a ustawy Pzp, bgdzie dysponowal niezbqdnymi asobami w stopniu umozliwiaj4cym nalezyte wykonmie m6wienia publicznego orz ceny, czy stosunek l4cz4cy wykonawcQ z tymi

podmiotamigwiitujerzecrwistydostQpdoichzasobow,Zamawiaj4cy4dadokument6wokre3laj4cychwszczeg6lnosci:2'3'l'akesdosr9pnychWyk

spos6b wykozystmia zasob6w innego podmiotu, przez WykonawcQ, przy wykonywaniu mowienia, 2.3 3. akres i okres udzialu innego podmiotu przy *ykonywaniu aowieniq 2.3 4. czy

podmiot,nazdo|nosciachkt6regowykonawcapo|egawodniesieniudowarnkowudzialuwpost9powaniudotycz4cychwyksztalcenia,kwifkacjizawd

robotybudowleelubuslugi,ktorchwsk@nezdolno6cidotyczq2'4'Jezelizdolnoscitrhnicaelubzawodowelubsytuacjaekonomicaalubfinansowa'p

potwierdaj4 spelnienia przez wykonawcq warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodzq wobs tych podmiotow podstawy wykluczenia, amalirf4cy i{Lda, aby wykonawca w teminie

okreilonympzezzamawiaj4egol)ast8piltenpodmiotinnympodmiotemlubpodmiotamilub2)zobowiqzalsi9doosobisregowykonaniaodpowiedniejcz93cizam
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zdolno.ci twhnicae lub awodowe lub syhracj' finan$we lub ekonwiczn& o klorych mowa w pld 2. 3. wykonaw@ zdqczy do oferty: fomulu enowy dla wybmejlch czgki zmowioia

SEKCJA IV: PROCEDT,JRA

N.1)OPIS

IV.l,f ) Thyb udzieloir an6wiflir: Pffiary oi@g@iaooy

Iv.l.2) Zrmrwirjlcy ild! wDicricnir wtdium;

Nie

hfomeja m t€mat wadiu

IV.l.3) Pnqiduic ril udziclcoic zrlieck nr pocrct wykooloit trm6wi'Di':

Nie

Nalezy podaa infomacje m temat udzielmia zalicak:

lv.l.,l) wymt8r riQ zlqtcDh ofcrt w portrci krtdog6w clcktmri@Dych lub dollczcni! do ofcrt ht!lo85w clcktronicztrych:

Ni€

Dopu%a sil zlo2oie ofert w pstaci katalog6w elektrcnicznych lub dol4crcnia do ofert katalog6w elektronicaych:

Ni€

lnfomrcje dodatkowe:

IV.l,s.) WyDrgr liQ zloictrir ofcrty wrrirtrtowcj:

Nie

Dopuw si9 doimie ofeny w{imtowej

Nie

Zloienie ofsty warimtowej dopus@ si9 tylko z jednresnym doieniem oferty aedniczej:

Nie

tV.1.6) Pzqidywu liebr wykouwc6w, kt6zy tortrq aprerzctri do odzi.lu s po3tQpwtniu

(przetog ograicmy, reg@ircje z ogloveniem, dialog *onfurercyjny, Wrwrstuo iwacyire)

Liczba wykomwc.6w

Przwidlvma minimalna liabo wykowc6w

Makslmalne liczba wykomwc6w

Krytaia selekcji wYkonawc6w:

Iv.l,7) Infomrcj€ nr tmst lmowy nmowej Iub dynrmlqego systemu akup6wr

Umowa nmowa bgdzie awaro

Czy prewiduje si9 ogmicrenie liczby ucrs;tnik6w umowy mowej:

Pzwidziru maksymalna liczba uczcoik6w uory mow€j:

lnfomoje dodalkowe:

Zu6wioie obejmuje utaowiaie dyouicaego syst@u zaku$w:

Adr€s stof,y intemetowej, na horej bedq zmie%zone dodatkowe infomacje dotycz4@ dymicaego systemu akupow:

lnfomje dodatkowe:

W nmch mowy mowej/dynmicaego systemu akupow dopu%a siQ ,oz€nie ofert w fomie karalog6w elektronicaych:

pzwi<tuje sig pobmie re zloionych katalog6w elektronicaych infomacji potrrebnych do spon4&enia ofen w rmrch umowy mowej/dymmicaego systmu zkupow:

IV.l,t) Aukcja dd.troDim
prffiidzhn€ j6t prz.prewsddie aukcrl elel(trontcmel (pretary nieogniczory, prglary og@icnny, reg@j@je z ogloveniem) Nre

Naleiy pode adrcs strotry intemaowej, na kt6rej ukcja bgdzie powadana:

Ndcly wrkrat clcmcuty, kt6rych wrrtosci btdl pncdmiotcD rrkcji clcktroDiczncj:

Prflidujc !i! ognri@oir co do pucdlbwiotrych wlrtotci wytrikrjlcc z opisu pncdmiotu am6wiatrir:

Nalezy pode, ktore infomacje zmtm4 udctgpnione wykonawom w trakcie rukcji clektronicaej oru jaki bptlzie temin ich ud6tgpnioial

Infomacje dotyeqre pzebiegu aukcji elektronicaej :

Jaki jest prewidziuy spomb postppowania w toku ekcji elektrnimej i jakie b$4 warunki, na jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowrc (minimalne wysokogci pct4pieir):

lnfomacje dotycz4@ wykorzystywuego sprzgnr elektronicaego, rcaiqan i spwyfikacji tohnicaych w ak€sie pole@ei:

Wymagmia dotycz4@ rejGtrecji i identyfikacji wykonawow w ukcji elektrmicaej:

hfomjc o liczbie et46w aukcji elektrooicaej i cai€ ich trw4ia:
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Czs trwuia:

Czy wykonawcy, ktorzy nie dozyli nowych pst4pief, zostanq zakwalifikowei do nctQpnego etapu:

Wmnki zmknigcia aukcji elektronicaej :

IV:) KRYTERIA OCEI{Y OFERT

IV.2,l) Kryterir trfly ofst:

IV.2.2) Krytsi.

IV.23) Z$to$wroic pruedury, o kt6rej mowN w rrt 2,4u ut f fftrwy P4 (F4targ niogmicrcny)

Tak

M) Ncgmjrcjc z oglorcnicm, dialog konkurcncyjtry, portncntwo i!trowrcyjnc

M,1) Itrformrcjc nr aemri Dcgwjrcji z oglovcniem

Minimalne wymagili4 kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty :

Prewidziane jest astrre2€nie prawa do udzielenia am6wienia na podstawie of€rt wstgpnych bez pzeprowadzmia negcjaQi

Przewi&iany jest podzid neg@jacji na etapy w elu ogmicania liczby ofen:

Nale2y podrc infomrcje na temat etap6w negajeji (w tym liczbQ €tapow):

lnfomacj€ dodalkowe

IV3.2) lnfonacje nr tmrt dhlogu konkwc$rcgo

Opis potzeb i wymagai mawiaj4cego lub infomacja o spoobie uyskilis tego opisu:

Infomacjaowyoko5cinagroddl8wykonaw@w,ktorzypodczddia|ogukonkrrmcyjnegopzedstawiIirai4aiast8nowi4@podsrawgdoskladmiaofeft'j€zelimawi8j4cfprwidujendy

WstQpny hmonogm pdtlpowaniai

Podziaf dialogu na eapy w clu ogrmicznia liczhy rwiqai

Naleiry podad infomacje na Jemst etapow dialogu:

lnfomrcje doda&owe:

ry33) hfomrcje trr tm.t prrtDffialr imowrcyjtrcgo

Elilcnty opi$ prcdmiotu m6wisnia definiuj4ce minimalne wymagmi4 ktorym musz4 odpowiadad wvystkie oferty:

Podzial negwjacji na etapy w Glu ogmicaniu liczby ofen podlegaj4cych negwjacjom poprrez atoswmie kryteri6w @ny of€rt wsk@ych w sfrccyfikacji istotnych wmnkow m6wienia:

lofomrcje doda*owe:

IV.4) Llcytrcjr d€ktrcnicas

Adrcs strony intmetowej, na kt6rej bidzie prcwadana lic''tacja elektroicaa:

Adrcs strony intmetowej, na ktorej jcst dostgpny opis pzedmiotr a6wienia w licytacji elckronicaej:

Wymagmia dotycz4e rejestrcji i identyfikrcji wykonawcow w licytscji elektronicaej, w tym wymagmia t@hnime urz4dzo infomatycaych:

Sposob postppowmia w toku lic-ytacji elektronicaej, w tym okreSlmie minimalnych wymkoici post4pim:

Infomrcje o liczbie aap6w licytacji ete&todmej i e6i€ ich trwmia:

Czs trvreis:

Wykonawcy, ktorzy nie zlouyli nowych post4pio, 6ta4 ukm.lifikowei do nstQpnego etapu:

Tmin skladmia miosk6w o dopurczonie do udzidu w licytrcji elektronicael.

Data: godzina:

Tmin otwacia liclt&ji elektoniaej :

Temin i wmnki zmknipcia licytacji €lektrmicaej:

Istohe dla sitro post8nowienia, ltore zostane wprowadme do treici awiemej umowy w spmwie am6wimia publicaego, albo ogolne wmki umowy, albo wzor umowy

Wymagmia dotyczqe zabvpwetia n),eirytego wykoneia umowy :

lofomrcje dodatkowe:

rv.s)zMtANA T'MOWY

Pu€widuj. ril irtolrc zmiany poltrnowicl z.w.rtcj uDowy w rtosutrku do tr.lci of.rty, Dr podlt ric kt6rcj dokoorno wyboru wykon.tcy: Tak

Nalezy wskzai zakres, chraller aiu oru wruki wprdad4nia mie:

cz l: L Zmawiajqcy prcwiduje mimy postsowisi umowy w stGunku do tregi oferty, na podstawie, kt6rej dokonmo wyboru Wykonawcy, dotycze@ wanqkli mowy, teminu realiacji umowy,
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sposoburozliczeiumowylubteminowrozlic4itumowywruiekoniczno3cipodj9ciadzialarizmie

ktoregoniemoznabylopzewidzieizpewnosci4'szczegolnieagraiajecegobezpo3redniozyciulubzdrowiuIudzilubgroi4cegop

dzialaniemlubaniechaniemnarvajqcymdyscyplinqfnans6wpub|icaychodpowiedniodotegojakiwplywnatezmimybqd4miatyw,wypadki2Warnkiemwprowadzeniazmimzawaej

umowyjestsporz4dz€niepodpisanegopzezStronyProtokoluzmianyokreilajqcegoprzyczynyzmianyorzpotwi

ProtokolmianybQdziezal4caikiemdoaneksu3'zmiiyumowymog4bycdokonanerowiezwwypadkuaistnieniaokolicznoSciwskaanychwanl44ust'lpkt25ustawyPzpcz'IIiI:l,

Zmaliaj4cyprrlidujezmimypostanowieiumowywstosunkudotre3cioferty,napodstawie,ktorjdokonanowyborwykonawcy,dotyccewado3c

rozliczeiumowy|ubteminowroz|iczeiumowywruiekonirao3cipodj9ciadzialanzmierj4cychdoogra

moznabylopuewidzie.zpeMo3ci4szczegolniezagruaj4cegobezpo3rednio2yciu|ubzdrowiuludzi|ubgro24cegopowstaniemszk

zaniechaniemnarusaj4cymdyscyplingfinos6wpublicznych odpowiedniodotegojaki wplywnatezmianybgdqmialywrrypadki 2Wmnkiemwprowadzeniazmianawanejumowyjest

spozqdrniepodpisanegoprzezStronyProtokoluzmianyokrei|aj4cegopnyczynyzmiznyorepotwierdzajacegostapienieoko|i

bgdzie zal4caikiem do aneksu. 3 Zmiany umowy mogq by6 dokonane rowniez w wypadku aistnienia okolicznoici wskanych w an. I 44 ust. I pkt 2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostqpniania informacji o chsrrktczc poufnym Aezeli dotyczy):

Srodki sluilce ochronie inforf,rcji o charaktene poufnym

IV.6.2) Tcrmio skladroia ofert lub wniosk6w o dopuszczcnie do udzirlu w postlpowaniu:

Data: 2020-02-l l, godzina: 10:00,

Skr@€nie teminu skladmia mioskou ze wzglgdu na piln4 potzebg udzielenia zam6wienia (przetarg ni@griliczony, przetarg ogmniczony, negwjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskzai powody:

Jgzyk lub jqzyki, wjakich mog4 byi sporzqdane oferty lub Mioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> polski

IV.6.3) Tcrmin zwitzrni, ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostat@znego teminu skladania ofert)

tV.6.4) PEcwidujc ait unicwsinienic postlporenia o udziclenic zam6wienia, w pzypadku niepzyznanis 3rcdk6w, kt6rc mialy byd pzenreone na sfinusowanie c!lo5ci lub elsci

am6wienii: Tak

Iv.6.5) Informrcje dodalkowe:
.|Ofutawruzza|qcnikmimusibycpodpismaprezWykonawcaZamawiaj4cywymag4abyofe't9podpi9nozgodniezaudmireprezentacjiwskazanymiwe*,la3ciwymrj

dzialalnoicigospodarczej,Jez€liomba./osbypodpisujqcaofenQdziaIanapodstawiepeInom@nica'topdn

zostae7)o2onewezofert4worginalelubnobria|nieposwiadc2onejkopii'Dopelnom@nictwanale'yzalqczyidokumentypotwi

doreprezentowaniawykonawcywdacieudzieloiapelnomcnictwa(comoznawyk@iwszczeg6|noscipnezzdeczenieodpisuzKBjowegoRejestrs4dowe8o)'2'za9dysklada

podmiotywys4puj4cewspolnie:2'l'Wymaganeo5wiadczeniawsk@newpktIII3)(o3wiadczeniewykonawcyospelnianiuwmnkowudzialuwpostppowaniuorzoi

niepodlegawykluczeniunapodstawieart'24ustlpktl223iusr,5pkrl,2i4ustawyPzp)powinnybyizlo'

temaj4potwierdaispelnianiewmnk6wudzialuwpostgpowaniuorubrakpodstawwykluczeniawzakresie'wkt6rmkazdyzwykonawcowwyk@jespelnianiewmnkowudduwpost9powanil

or@ brak podstaw wykluczenia. 2.2. Wykonawcy skladaj4cy ofeng wspolnq zobowi4ani s4 do ustanowienia pelnom@nika do reprezentowilia ich w Postgpowaniu albo pelnomsnika do

reprezentowmiaichwpost8powaniuorudozawarciaumowywsprawiemowienia'Dokument(lubdokumenty)zawienjqcyustanowieniepelnommni

post8powaniaoamowieniepub|iczne,horegodotyczy,wykonawc6wubiegajacychsiQwspolnieoudzie|enieam6wienia'wskaanieustmowionegopnom

Dokument(|ubdokumedty)zawierajecyustanowieniepe,lnommnikamusiby6podpisoywimieniuwszystkichWykonawcowubiegaj4cychsigwspolnieoudelenie6deni

uprawione do skladmia oswiadczeir woli, wymienione we wla3ciwym rejestze lub ewidencji Wykonawc6w Ustanowienie przedmiotowego pelnom@nika moze zostai awane w umowie o

wspoldzialmiuzlozonejwnzzofen4Dokument(|ubdokumenty)zawieraj4cyustanowieniepelnomcnikamusizosaizlo2ony

Dodokumenf(lubdokumentow)awieBj4cegoustanowieniepelnommnikana|e2yzalqczyddokumentypotwierj4ce'2eosob

Wykonawc6w w dacie udzielania pelnom@nictwa (co mozna wykaa6 w szczegolnosci przzalqczenie odpisu z KEjowego Rejestr S4dowego). 2.3. Wvelka korespondencja ow rozlicenia

dokonywanebgd4wyl4cniezpelnomcnikiem2'4Wypelniajqcfomulrzoferty'jakromie2innedokumenty,powoluj4csiQnawykonawca,wmiejscun

danedotyczecewykonawcowwspolnieubiegaj4cychsi9oudzieleniezamowienia,aniepelnomenikatychwykonawc6w3'wykonaw@'ktorpowolujesi9nazasobyinnychp

wyk@nia bnh istnienia wobec nich podstaw wykluczenia orc spelnimia, w akresie, w jakim powoluje sig na ich asoby, warunk6w udzialu w postepowaniu, aieszca infomacje o tych

podmiouchwo3wiadczeniach,okt6rchmowawpktIII,3)(o6wiadczeniewykonawcyospelnianiuwarnkowudzia|uwpostQpowaniuoruoswi

podstawieart'24ust.'|pkt'|2'23iust'5pktl,2i4ustawyPzp)4'wykonawcawteminie3dniodamieszczenianastronieintenetowejinfomacji,ok1omowawan

przekwjeZmaliaj4cemuo3wiadczenie(worginale)oprzynale2no3cilubbrakuprzynalezno6cidotejsmejgrpykapitalowejoktorejmowawan.24ust'lpkl23usta

oswiadczeniaopEynale2noscidot€jsmejgrpykapitalowej,wykonawcapowinienpEedstawii,podrgoremwykluczeniazpost?powaniaoudzie

wykonawc4 nie prowadzq do aklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie m6wienia Wymagane oswiadczenie, o ktorm mowa w zdmiu piemszym powinno bya zlozone gfzekfdego

Wykonawcawspolnieubiegaj4cegosigoamowieniewodniesieniudowykonawcow,ktorzyzlo2y|iodr8bneoferty'wykonawcajestupramionyzloiiwra

brakuprzynale2noScidogrpykapita|owej,wrozumieniuustawyzddial6lutego2007rochroniekonkurencjiikonsument6w'jezeliWykonawcaniejestczlo

Wykonawcajestzobowiqzanyz|oi:y.oswiadczenieobrakuprzyna|e2no6cidogrpykapiulowejzgniezpra

sorz4egrpQkapitalowe,wrozumieniuuslawyzdnial6lutego2007romhroniekonkurencjiikonsumentoworuzeSwiadomo3ciq'2eskladanieniepmwdziwy

zm6wieniapublicznegopod|egaodpowiedzialnoScikamejwtakimpzypadku'wykonawcamozeni€sklada6owiadczeniaob

okoliczno6ciach'oktorchmowawart24ustllustawyPzp,tjwteminie3dnioddniaamieszczenianastronieintemetowejZamawiaj4cegoinfom

rowniezwtakiejsytuacjiwzywalWykonawcydouapelnieniaoswiadczeniaobrakupuyna|ezno3cidotej9mejgrpykapitalowej5Zmawiaj4

wobstegoWykonawcyokolicznoiciwskenewan.24ust lpkt12-23oruust.5pktl,2i4ustawyPzp6Wykonawcaniejestobowiqzmydozlo2eniaoiwiadczeirlubdokumentow

potwierdajqcychokolicaosci,o|1orchmowawpktuI'4)ilII'5)(akfalnenadzierizlozeniaoiwiadczenialubdokumenty,ktorpotwierdajeokolicaospdnianiaw&ik

post9powaniuorazbrakupodstawdowykluczenia),je2e|i:l)Wykonawcawska2edostQpnosioswiadczerilubdo|rment6w,oktorchmowawpktIII'4)iIII.5)wfomie

okei|onymiadresmiintemetowymiogo|nodostepnychibezplatnychbedanych'wszczeg6|no6cirjestrowpublicznychwroamieniuustawyzdnia

podmiotow realiajqcych adania publicae (t.j Dz. U z2ol7 r.poz. 570, z pozn m.) W takim przypadku Zamawiaj4cy pobiem umodzielnie z tych bu danych wskae przez WykonawcQ

oSwiadczenia|ubdokumenty'Dotyczytowszczegolno5ciinfomacjiodpowiadaj4cejodpisowiakfaln

l997roKrajowymRejesrzeS4dowym(tj.DzUz2o|8t.'poz986)orewydrkowzcentraldejEwidencjiilnfomacjioDzialalno6ciGospodarczejzg
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20l8r'oCenrnlnejEwidencjiiInfomacjioDziala|noSciGospodaczejiPunkcielnfomacjidlaPzedsi9bior

wpktIII'4)iIII'5)'kt6rznajduj4si9wposiadaniuZamawiaj4cego,wvczegolnoscioswiadczenia|ubdokum€ntypEthowyweepraz

prrpadkuZanawiaj4cywcelupotwierdzeniaspelnianiawarnkowudialuwposlQpowaniuorubmkupodstawwykluczenia,korzystazposiadanychoSwiad

aktua|ne7'Je2eliwykonawcamasiedzibg|ubmiejweamievkmiapoatertoriumRzecrpospo|itejPolski€j,amiastdokument6woktorchmowawpktIIl'4)(piszwldc

centralnejewidencjiiinfomacjiodziala|noscigospodeczej,jezeliodrQbneprzepisywymagaj4wpisudorjestr|ubewidencji).skladadqkument|ubd

wykonawcamasiedzib9|ubmie'jrezmieszkania,pomierdzajqceodpowiednio'2enieotwaftojego|ikwidacjiminieogIovonoupao3ci'7'l

wystawioneniewczeiniejniz6miesiacypzeduplywemteminuskladaniaofen'7'2Ieze|iwkraju,wktormwykonawcamasiedzibQlubmiejsmeszkmialubmiej

kt6rejdokumentdotyczy'niewydajesigdokumentow,oL1orychmowawpk7,ast9pujesiqjedokumentemawierajecymodpowiednioo3wiadczeniewykonawr'zewskzaiem

upraWionychdojegoreprezentacji,lubo3wiadczenieosoby,klorjdokumentmialdotyc4t'z|o2onepnednotznugem|ubpEedorganems4dowym'administracyjnymboorga

zawodowegolubgospodarczegowlajciwymzewzg|pdunasiedzibg|ubmiejscezmieszkuiawykonawcylubmiejscemieszkaniatejosoby'zapisypkt7

post8powaniewprzypadkachokre3lonychwan93ustlustawyPzp'Zmawiajacymo2euniewazniipostgpowiieromidwprzapadkuokre3lonymwan'93ust,

przed podpisniem umowy wymaga zlo2enia aktualnych dokumenlow potwierdajacych posiadmie autoryacji produrnta mahodow Renaulr - dla czflici 2?m6wienia. Zmawiaj4cy przed

podpisaniem umowy wymaga dozenia aktualnych dokumentow potwierdaj4cych posiadanie autoryacji producenta samchodow Opel - dla czgici 3 amowienia. W przypadku wyga6nigcia

auloracjiprodurntagmwhodowwcriermaniaumowy'Wykonawcazobowiqanyjestdouzyskiiaiprzedstawienianowejautorzacjina7dnipeedwyga6nigciemautoracjiobowijacejw

dniu awarcia umowy. W przypadku niepEedstawienia autoryacji w w teminie, Zmawiaj4cy bgdzie upramiony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Czqsi I - nie doryczy

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZOSCIOWYCH

Czqs{ nr: I Nwr: Naprawy, remonty i pEegl4dy okesowe w 2020 roku 55 szt. pojudow sluzbowych ZDM roznych maek

l}|c6tkiopispr?tdmiotuam6wieni8ryielkoii,akres'ra1zajiiloit.]os|N,,usluglubrb6tbwla,lanychlubokrilelie

{kr.Slcnic zapotzcbowlni! nr introwscyjny produkt, uslugq lub roboty budowlanc:Naprawy, rcmonty i prregl4dy okresowe w 2020 rola 55 sa. pojudow sluzbowych ZDM roaych mdek.

2) Wspilny Slownik Zrn6viei(CP9: 50t 12000-3,

3) WrrtoSi czCici zsm6wicnia(jeicli zrmswiajlcy podsje informacjc o vartoici zsm6wicnia):

Wanosi bez VAT:

Waluta:

4) Cas trwmis lub termin wykomniN:

okres w miesi4cach:

oka w dniach:

data rozp6zQcia:

dar^ akoitczili a: 2O2O- l2-3 |

5) Kryterir oceny ofcrt:

Sytqim

ma roboczogodziny 0,00

rednia ena przegl4du 0.00

ena czgici amiennych 0,00

vydlu2enie okresu gwamcji na wykonane uslugi i materialy astosowme do *ykonmia uslug .0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czdt rr: 2 Nrna: Naprawy, remonty i pzeglady okresowe w 2020 roku 9 szt pojzdow slu2bowych zDM marki Renault w tym objetych gwanncja

l)Xr6tkiopispradmiofam6wieniN(y,ieIkoii'zdkrs'fodzajiiloitdoslN'usluglubrobotbu<1ulanychlubokreiIeniezdpolf2ebNMiaiv,mag)

-okre.|cniezrpotncbowanianainnowrcyjnyprodukt'uslug!lubrobotybudow|8nG:Naprawy,remontyiprzegl4dyokerwew2020roku9szt'pojudowsluzbowychZDM

objWch gwtrancj4

2) Wsp6lny Slownik Zsm6wi€i(CPV): 501 12000-3,

3) Wrrtoit czl5ci zam6wienia(jeicli zamrwiajlcy podaje informscj. o wrrtoSci zrm6wietrir):

wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Cas tnNnir lub termitr wykonsnir:

okres w miesi4cach:

okrs w dniach:

data rozpwzgcia:

drta akonczenia. 2o2o- | 2 - 3 |

5) Xryterir oceny of€rt:

k)'tsim

:@a roboczogo&itry 0.00

rna pzegl4du um. Renault ZOE 10.00

pna przegl4du em. Renault Kang@ z.E 0.00
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g lI{noxMAGrE DODAII(O\f,E:

Crt't m 3 lYrnr: Nrprny', rcnmty i przqt$y okrcorc w 2020 rohr I ut ptjrzd ftrbowy DM odi Opd objCy gu|miq.

t)t<i&fiopepnhho ffi(vblw,*us,reqtttdlM,&EhrbtdttuiloDdrhrbMlenie zqzebovniaivnqdr),-rFqI'd|rF Ertt b.t ctt..to

-cbdk-|c r.pctr.bilr6 u hrorn tirt pdrfd. rfu3 hb ntoty brdodereNrprnry, mly i Frcgtldy oln .ocE s 2@0 rohr I 3d. Pqiltd rfurbny ADt nr*i @ o0j6y gwrej1

2)Wrplby Slm* Zr:avld(Cl$: 501t200O3,

3) Wrrieac cdci srlr&uqiddt rlnlficy peddc hfoilric o rrrtold nr5rhrl):
Wriode b€z VAtr:

WUrtI

a)Cr E'rrLtb ErhYty,htlf,
&or wnicritech:

olro w dnirc[:

drtarqocagia:

|htakfusitt202.0-12-31

t l('ytalr oc.ry ofst
Crytqirn

ilrob@tpdzhy 0,00

cnrprrcgfift n. Opd Crcdnd ) o,m

6) IMiOtf,TACJE tXrDrXr(OrVX:
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