
Ogloszenie nr 5l9g5l_N_2020 z dnia2020-03_It r.

Miasto Stoleczne warszawa - zarz4dDr6g Miejskich: wdrazanie zatwierdzonych projektr'w
organizacji ruchu dla ulic bgd4cych w utrzyma niu zarz4du Dr6g Miejskich wg zreceri

przekazywanych przez zamawiai*cego, dra potrzeb wydzial aTZM
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Robory budowtane

Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczanieobowi4zkowe

Ogloszenie d,oty czy : Zam6w iem a publicznego

zamfwienie 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' lub dzialalnosd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly
zam6wienie' obejmuje spoleczn qizawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale2Ecychdo jednej lub wigcej kategorii,
o kt6rych mowa w art' 22 ust' 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%o,os6b zatrudnionych pfzez zaklady pracy
chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy
Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktr6remu zamawiaj4cy powierzyr/powierzyri
przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryvpowierzyli prowadzenie
postgpowania:

Postgpowanie j est przeprowadzane wsp6rnie przezzamawiai 

'cychNie



Jezert tak,nare'ywymieni6 zamawiai4cych, kt6rzy wspornie przeprowadzajQ postgpowanie orazpodaa

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

kontakt6w:

postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiri4cymi z innych pafistw czlonkowskich unii

Europejskiei

Nie

Wprzypadkuprzeprowadzaniapostgpowaniawsp6lniezzamawiaj4cymizinnychpafistw

czlonkowskich unii Europejskiej _ maj4ce zastosowanie kraiowe prawo zam6wief pubricznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne warszawa - zarz4dDrog Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. chmielna 120 , 00-801 warszawa' woj' mazowieckie' pafrstwo

Polska,tel.225589000,e-mailzzp@zdm'waw'pl'faks228909zll'

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

Adres Profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod ktoqrm mohnauzyskac dostgp do narzgdziiwzqdzehlub formatow

plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostqpne

1.2)RODZAJZAMAWIAJACEGo:Adminisffacjasamorz4dowa

I.3) WSpOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieieli dotvczv)t

podzialobowi4zk6w migdzy zamawiaiqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania'

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawrai4cymi z innych panstw

czlonkowskich unii Europejskiej (ktory z zamawiai4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postgpowani a, czyi w jakim zakresie zaprzeptowadzeniepostgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawtajqcY,CYzam6wieniebgdzieudzielanepfzezkazdegozzamawiaj4cychindywidualnie,czy

zamowienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNTKACJA:

Nieogranic zony)pelny i bezposredni dostgp do dokument6w zpostgpowania mozna uzyska6 pod

adresem (URL)

Tak

http ://www.zdm.waw'Pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie

zam6wienia

specyfikacja istotnYch warunk6w



Tak

http : I I wwwzdm. waw.pl

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

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesyla6:
Elektronicznie

Nie

adres

zarz,d Dr6g Miejskich, ur. chmielna 120, 00-g01 warczawa,Kancelaria

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu winny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w innyspos6b:

Tak

Inny spos6b:

Adres:

zarzEd Dr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-g01 warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystani a z narzgdzi i urzqdzeri lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieogranic zony' pelny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych nangdzi moinauzyskad pod adresem:
(uRL)



[.1) Nazwa nadana zam6wien iuprzezzamawiaj4cego: wdrazanie zatvtierdzonych projekt6w

organizacjiruchu dra ulic bgd4cych w utrzyman fu.zarz4duDrog Miejskich wg zreceiprzekazywanych

przezZamawiajqcego, dla potrzeb Wydziatu TZM

Numer referencyjn y z ZDMnJWDZP I lglPN/ I 6/ I 9

przed wszczgciem 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

ofertylubwnioskiodopuszczeniedoudzialuwpostgpowaniumoZnasklada6wodniesieniudo:

zamawiai4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalnaliczbaczg5cizam6wienia,nakt6remoiezosta6udzielonezam6wieniejednemu

wykonawcY:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wien ia (wierkoit, zarcres, rodzai i iroic dostaw, uslug lub rob6t

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

- okresleni e z^potrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: wdra2anie

zatwterdzonych projekt6w organizacji ruchu dla ulic bgd4cych w utrzymaniuzarz4&a'Drog Miejskich wg

zlecehprzekazywanych pflezzamawiajqcego, dla potrzeb wydzialu TZ}d' Wartosc szacunkowa

zam6wieni aprzey,racza r6wnowartosd kwoty 30 000 EURO a jest mniej szani2r6wnowartos6 kwoty 5

350 000 EURO. Szczeg6rowo przedmiot zam6wienia okreslony zosta\.w Dokumentacji technicznej

(Rozdzial V) i Formularzu cenowym(Zalqczrtik nr 5) SIWZ'

II.5) Gl6wnY kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kodY CPV:



Ir'6) calkowita wartoSd zam6wi enia (ieieli zamawiaiqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):WartoSi bez VAT:

Waluta:

1w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa carkowitamalrsymalna wartoii w calym okresie obowiqzywania umowy ramowei rub dynamicznego systemuzakup6w)

rr'7)czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust.rpkt6iTrubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp: Nie

okreslenie przedmiofu' wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakic h zostan.udzielone zam6wienia, okt6rych mowa w art.67 ust.l pkt 6 rub w art. r34ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:
rI'8) okres' w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostara zawartaumowaramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:
miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpo czgcia: lub zakofirczenia: 2020_12-14

Ckres w miesi4cach Okres w dniach Datarczpoczgcia Data zakoitczenia

2020-t2-14

II.9) Informacje dodatkowe:

ru.l) WARUNKT uDZraLrJ w posT4powANIU

f[.l.f) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.|,2) Sytuacja finansowa lub ekonom iczna

okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile



okresrenie warunk6w: o udzierenie zam6wienia mog* ubiega6 sig wykonawcy' ktorzy speiniajE

nastgpuj4ce warunki udziah,r w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj': 1'

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

strat,,pozycja,,przych6dnettozesprzedaLyprodukt6w,towar6wimaterialow''lub,,przych6dnettoze

sprzeda2yr zr6wnane z nimi,,) w wysoko.ci nie mniej szei ni2:g00 000,00 zr (slownie: dziewig6set

tysigcy zrotych00/100); 2. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno.ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziararno scirwtqzanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia' na sumg gwarancyjn4 co

najmniej: 450 000,00 zl (slownie : czterystapig6dziesiEt tysigcy zlotych 00/100)'

Informacje dodatkowe

UI.1.3) ZdolnoSt techniczna lub zawodowa

okresrenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siE wykonawcy' kt6rzy spelniai4

nastgpuj4ce warunki udziatu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnosci technicznej lub zawodowej' tj': 1'

wykonawca nie wczes niei ni.w okresie ostatnich 5 ratprzedup\nwem terminu sktradania ofert, a

jedeltokres prow adzeniadzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonal: co najmniej 3 zadanra

polegaj4ce nawdtadaniu w tereni e zatwtetdzonej organizacji ruchu' wartos6 ka2dego ztrzech

wykazanych zam6wiet'r nie mo2e by6 mniejs zatiz5' 000,00 zl brutto kaLde zadanie.2. wykonawca

madodyspozycjiosobylegitymuj4cesigkwaliflkacjamizawodowymi,uprawnieniami,

do.wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, w

szczeg6rnosci okreslonymi przepisami ustawy z dniaT rtpca 1994 r. prawo budowlane (t'1'Dz'u ' z

2018r', poz,|2o2,zp6ztt.zm.),zgodniezponizszymwykazem: 
Lp.Stanowisko-Wymagana|tczba

os6b - okres posiadania wymaganych uprawnieh (w latach) - Doswiadczenie zawodowe (okres

pelnienia funkcji kierownika arbo zastgpcy kierownika albo inspektora nadzoru podobnych rob6t w

przypadku rob6t budowlanych lub sta,- |ataptacyna danym stanowisku (dot. majstralbrygadzisty,

robotnika)) - podstawa dysponowania' 1' Kierownik robot budowlanych z uprawnieniami

budowlanymi w specjalnosci in2ynieryjnej drogowej bez ogranic zeh' I osoba - 5 lat - 5 lat -

podstawa dysponowania. 2. Majst erlBrygadzista - I osoba - nie dotyczy - 5lat - podstawa

dysponowania (umowa o praca)' 3' Robotnik wykonuj4cy roboty drogowe - 4 osoby - nie dotyczy -3

rata _ podstawa dysponowania (umowa o praca). Kierownik budowy powinien posiada. odpowiednie

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

budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT |tpca 1994 r. Prawo budowlane (tj,Dz.U ' z

2018r.,po2.|202,2p62n.2m.)orazrozpov4dzeniaMinistralnfrastrukturyiRozwojuzdnial1l

wrzesnia 20r4r.w sprawie samodziernych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. u' 22014

poz.|278)lubodpowiadajqceiminnewaineuprawnieniabudowlanewydanenamocywczeSniej

obowi4zuj4cychprzepis6worazposiada6aktualnezahwiadczenieowpisienalistgczlonk6w



wlasciwej izby samotz4du zawodowego (zgodnie zustawq z dniar5 grudnra 2000 r.o samorz4dachzawodowych architek t6w' inLynier6w budown ictwa orazurbanist6w (t.j. Dz. rJ . z 2016 L poz. 1725 , zp62n' zm'))' stanowisko okreslone powykej mo2e zostac rownie.powierzone obywatelom paristwczlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej oraz innychkraj6w Europejskiegoobszaru Gospodarc zego' zgodnie z art' 12a ustawy prawo budowlane oraz zprzepisami ustawy z dnia22 grudnia2}l5 r' o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych wparistwachczlonkowskich Unii Europejski ej (Dz.U. z 20lg L, poz. 2272).
Zamawiaiqcy wmagaod wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie doudziats w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnosci prry realizacji zam6wieniawtaz z informacj4 o kwalifika cjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b: NieInformacje dodatkowe:

rrr.2) PODS TAWY WYKL UCZENTA

Irr'2.1) podstawy wykluczenia okreSrone w art. 24 ust. l ustawy pzp
rrr'2'2) zamawiai4cy przewiduje wyktuczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy pzpTakzamawiajilcyprzewiduje 

nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreSlona w art. 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 OSWIADCZEN SKLADANYC HPRZEZWYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIAWARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczen iu orazspernianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKT,ADANYCH PF(ZEZ
WYKONAWC' W POST'POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELUPOTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. T PKT 3USTAWY PZP:



zamawiajqcy wezwie wykonawca, kt6rego oferta zostalanaiwyzei oceniona' do zloaeniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym niZ 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zloaenia oswiadczefi lub

dokumentow, potwierd zaiqcychbrak podstaw do wykluczenia tj': 1' W celu potwierdzenia braku

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

centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospod arczei,ieLeliodrqbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji'

m.t wyKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZWYKONAWCE

wPOST4POWAI\IUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOwCELUPOTWIERDZENIA

oKoLrczNOscL o KTORYCII MOWA w ART' 25 UST' I PKT r USTAWY PZP

m.5.1)wZAKRESIESPEI,NIANIAWARUNKOWUDZIAI,UwPOSTEPOWANIU:

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zosta|anajwy2ej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym,niekr6tszymni25dni,terminieaktualnychnadziefiz\oheniaoswiadczefilub

dokumentow, potwierd zajqcychspelnianie warunk6w 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'

ajeze|ipodlegaonobadaniuprzezbieglegorewidentazgodniezprzepisamiorachunkowoSci,r6wniez

zopini4oczgscibadanegosprawozdania,awprzypadkuwykonawc6wniezobowi4zanychdo

sporzqdzaniasprawozdaniafinansowego,innychdokument6wokre6laj4cychobrotyorazaktywai

zobowrqzania _ zaostatnie trry rataobrotowe, a ie*eriokres prow adzeniadziaralnosci jest krotszy - za

ten okres. z za\qczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno wynika6' ze sprawozdanie spelnia

wymogi art' 52ust. 2 ustawy z dnia29 wrzeinia |994r. o rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie

finansowezostalopodpisane-zpodaniemzarazemdatypodpisu-przezosobg'ktorejpowierzono

prowadzenie ksiqg rachunkowych, i kierownika jednostki' a je2eli jednostk4 kieruje organ

wieloosobo w -przezwszystkich czlonk6w tego organu' w przypadku odmowy podpisu wymagane

jest zal4czenie pisemnego uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego' w przypadku

Wykonawc6w niezobo wtqzanychdo sporz4dzania spraw ozdaniafinansoweg o Zamawtajqcy, Za,' inne

dokumenty,,lznam.in.deklaracjgpodatkowaPlTz|o2ot4wlJrzgdzieSkarbowym.2.dokumentow

potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie

prowadzonejdzia\a|noicizwt4zanejzptzedmiotemniniejszegozam6wienianasumggwarancyjnE

okresron4 przezzamawiajqcego(zawie raj4cychpotwierdze nie zapraty ubezpteczenia)' 3' wykazu rob6t

budowlanychwykonanychniewczeSniejnizwokresieostatnich5latprzeduplywemterminu

skladania ofefi, a je2eli okres prowadzenia dzialarnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ichrodzaju,wartoSci,daty,miejscawykonaniaipodmiot6w'natzeczktSrychrobotytezostaly

wykonane. Do powyzszego wykazu powinny by6 dor4czone dowody okresrajqce , czy wymienione w



wykazie roboty zostaly wykonane naleirycie, w szczegfrHosci informacje o tym czyroboty zostarywykonane zgodnie z ptzepisaml prawa budowlanego i prawidlowo ukori czone, przy czymdowodami,o kt6rych mowa' s4 referencj ebqd2inne dokumenty wystawione przezpodmiot, narzeczkt6regoroboty budowlane byly wykonywane, a jekeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charukterzewykonawca nie jest w stanie uzyskactych dokument6w - inne dokumenty. 4. wykazu os6b,skierowanychprzez wykonawc a do realizacji zam6wienia pubric znego, wraz zinformacjami na tematich kwalifikacji zawodowych' uprawnief, doswiadczenia i wyksz tarcenianiezbgdnych dla wykonaniazam6wienia publiczne go' a tak2ezakresu wykonywa nych przeznie czynnosci oraz informacj* opodstawie do dysponowania fymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTENT6W SELEKCJI:
In'q wYKAz oswanczEN LuB DoKuMENTow sKr,ADANycH p*-zEZwyKoNAwcE
W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KT.RYCII MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZPrII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKt III.3) - [I.6)

1' Je2eli z uzasadnionej przyczynv wykonawca nie mote zroiyc dokumen t6w dotycz'cychsyfuacji
finansowej lub ekonomicznej wymagany chprzez zamawiaj'cego, moze przedstawi. inny dokument,kt6ry w wystarczajEcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiaj4cego warunk6w
udzialu w postgpowaniu' 2' wykonawc amokew celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu wpostgpowaniu' w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego
czgsci' polegai na zdolnosciach techn icznychlub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleLnieod charakteru prameg o l4cz4cychso z nim stosunk6w
prawnych' 2' l' wykonawca'kt6ry poleg ana zasobach innych podmiot6w, onzkt6rego oferta zostanie
oceniona najwyaej'powinien przedlo2ycw odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi Ezany zloiry(,wykonawca, jak r6wniez
te same dokumenty dot' potwierdzeniaspelniania warunk6w udzialu w 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 Zamawiaj'cemu, Le rcalizuj'c
zam6wienie' bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci
przedstawiaj4c zobowiEzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w napotrzeby rcalizacjizam6wieni a. zobowiEzanie,o kt6rym mowa powyzej przedstawia
wykonawca' kt6rego oferta zostanie oceniona najwytej.2.3. wcelu oceny, czy wykonawca polegaj4c
na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art. 22austav,ry pzp,
b gdzie dysponowal niezb gdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj Ecym nale2ytewykonanie
zam6wienia publiczne go orczoceny, czy stosuneklqcz[cywykonawc a ztymipodmiotami gwarantuje



rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, zamawrai4cy z4dadokumentow okreslaj4cych w szczeg6lnosci:

z'3'I.zakresdostgpnychWykonawcyzasob6winnegopodmiotu'2.3.2.spos6bwykorzystania

zasob6w innego podmiotu, przezWykonawc g,Prrwykonylvaniu zamowienia,2'3.3, zakes i olles

udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wieni a,2.3.4'czy podmiot' na zdolnosciach kt6rego

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

kwarifikacji zawodowych lub doswiadcze nia, zrearintie roboty budowlane lub ustugi, ktorych

wskazane zdolnosci dotycz4.2.4. Je.erizdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o kt6rym mowa w pkt z.,niepotwierdzaj4 spelnieniaprzezwykonawca

warunkow udziatu w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiotow podstawy wykluczenia'

zamawiajqcydqda,abywykonawcawterminieokreSlonymplzezzamawtajqcego:1)zast4pilten

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

odpowiedniej czgsci zam6wieni a, iezertwyka,e zdorno*ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4 lub ekonom icznq,o ktorych mowa w pkt 2. 3 wykon awca za\qczy do oferty: wypelniony

formularz cenowy'

N.1) oPN

N.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Pruetatg nieo gramczony

N.1.2) Zamzwitiqcy i4da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawcaprzystgpuj4cydoprzetargujestzobowi4zany,przeduptywemterminuskladaniaofert,

wnies. wadium na caNyokres nri4zania ofert4, w wysokos ci:26000,00 zl (slownie: dwadziescia szes6

tysigcY zlotY ch 00/ 1 00)'

w.1.3)Przewidujesigudzieleniezaliczeknapoczetwykonaniazam6wienia:

Nie

Nale2y poda6 informacje na temat udzielania zaltczek

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

katalo g6w elektronicznYch :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w erektronicznych rub dorqczeniado ofert katalog6w

elektronicznYch:



Nie

Informacje dodatkowe:

fV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowei

zlo2enie oferty wariantowej dopuszczasig tylko z jednoczes nymz;o2eniem oferty zasadniczej:

Iv'1'6) Przewidywanaliczbawykonawc 6wrkt6rzyzostan4 zaproszeni do udzialu wpostgpowaniu(przetarg ograniczony' negociacie z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc6w

Przewidywana minima lna liczbawykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje

Umowa ramowa

na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
bgdzie zawarta:

czy przewiduje sig ograniczen ie riczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksym alna liczbauczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamic znegosystemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamie szczonedodatkowe informacje dotyczqce
dynamicznego systemu zakup6w :

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie
katalog6w elektronicznych:



przewiduje sig pobrani e ze z\oLonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzeniaofertwramachumowyramowej/dynamicznegosystemuzakupow:

IV.f .S) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcii erektronicz nei (przetarg nieograniczony' przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniez) Nie

NaleZypoda6adresstronyintemetowej,naktorejaukcjabgdzieprowadzona:

Nalezywskaza6elementy,kt6rychwarto5cibgd4przedmiotemaukcjielektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale'y poda6, ktore informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznei oraz

jaki bgdzie termin ich udostqpnienia:

Informacje dotycz4ceprzebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidzianyspos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki' na jakich

wykonawcy bEde mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4piefi):

Informacje dotycz4cewykorzystywanego sprzgtu erektronicznego, rozwrqzahi specyfikacji technicznych

w zakresie Po\qczefi

Wymagani a dotycz4cerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacjeoliczbieetap6waukcjielektronicznejiczasieichtrwania:

Czas trwania:

czywykonawcy,kt6tzyniez\ozyltnowychpost4piefi'zostanqzakwalifikowanidonastgpnegoetapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA ocENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1Y.2.2\ KrYteria

Kryteria

cena ofertowa brutto

-.oo.zknlenie kadrv Wykonawcy z dostgpnoSci architektonicznej

TnqezenieZJLIAwL\

60,00

20,00
v



ja wykonywania cofygodniowych sprawozdari

rv'2-3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.r ustawv
nieograniczony)

Tak

rv'3) Negocjacje z ogloszeniem, diarog konkurencyjny partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re muszEspelnia6 wszystkie ofern :

Przewidziane jest zastrz ehenieprawa do udzielen ia zam6wieHia na podstawie ofert wstgpnych bezprzepr ow adzenia negocj acj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniariczby ofert:
Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym riczbgetap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
opis potrzeb i wymagafi zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, ktorzypodczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeteli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczen ialiczby romviqzah:
Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszQ odpowiada6
wszystkie oferty:

Pzp (przetary



podzial negocjacji na etapy w ceru ograniczeniu liczby ofert podregaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) LicYtacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymaganiadotyczqcerejestracjiiidentyfrkacjiwykonawc6wwlicytacjielektronicznej,wtym

wyma g ani a te chnic zne ut zqdzefi info rmaty c zny ch"

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

postqPien:

Informacjeoliczbieetapowlicytacjielektroniczrrejiczasieichtrwarua:

Czas trwania:

Wykonawc y,kt6rzy nie z|oLy|tnowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani 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:

Istotnedlastronpostanowienia,kt6rezostan4wprowadzonedotreScizawieranejumowywsprawie

zam6wieniapublicznego,alboog6lnewarunkiumowy'albowz6rumowy:

Wymagani a dotyczqce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMTANA UMOWY

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

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2ywskaza6zakres,charakterzmianorazwarunkiwprowadzeniazmian:

zmianaumowy zgodnie zewzoremumowy l.zamawiajqcy przewiduje mozliwos6 dokonaniazmian

postanowiefi umowy, w tym dotycz4cychposzczegolnych zreceh.stanowi4cych integralnqczg'6 umowy'



w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy lub zlecenia udzielonego
ptzez zamawiaj}cego' w ponizej opisanym zakresie i przypadkach: l. I zmianaterminu ukofczenia
rob6t, w tym rob6t objgtych danym zleceniem. l.l.I Zmiany spowodowane warunkami atmosfe rycznymi
w szczeg6lnosci: a) klgski zywiolowe, b) warunki atmosferyczne odbie gajqceod okreslonych w,,sr,,,
uniemozliwiaj4ce prowadzenie rob6t budowlanych, prowadzenie rob6t i sprawdzeri, dokonywanie
odbior6w' l'l'2 zmianv spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: a) niewypary, niewybuchy; b) wykopaliska
archeologiczne; c) odmienne odprzyjgtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: -
wyst?pienie w6d gruntolvych o ile nie przewidyw ala ichdokumentacja technic zna itp.- inna niz
okreslona w "ST" wilgotnosi gruntu. d) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe' w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiekt6w;
e) w razie koniecznosci podjgcia dzialafr zmierzaj4cych do ograniczenia skutk6w zdanenialosowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przew idzie|z pewnosci E, szczeg6lnie
zagtaLajqcego bezposrednio iryciui zdrowiu ludzi. f) Zmiany,w przypadku uzasadnionego porecenia
zamawiajqcego dokonaniazamiennych rob6t lub ich czgsci; wyst4pienia rob6t dodatkowych, od
wykonania kt6rych uzaleLnione jest wykonanie zam6wienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia.
rodzaj lub zakres, uniemozliwiajE dotrzymanie pierwotnego terminu umownego . g) zmianybgd4ce
nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przezuprawniony organ lub nakazania wstrzymania
tob6t ptzez uprawnione organy' z przyczynnie wynikaj qcych z winywykonawcy; 1.1.3 zmianybgd4ce
nastgpstwem okolicznosci lez4cych po stronie zamawiajEcego, w szczeg6lnosci: a) wstrzymanie rob6t
pruez zamawiaj4cego; b) koniecznos6 usunigcia blgd6w lub wprow adzenia zmianw dokumentacji
projektowej lub specyfikacji techn icznej wykonania i odbioru rob6t; 1.r.4 zmiany bgd*ce nastgpstwem
dzialaniaorgan6w administracji i innych podmiot6w o kompeten cjachzbli1onych do organ6w
administracjiw szczegSlnosci eksploatator6w infrastruktury oraz wlascicieli grunt6w pod inwestycjg, w
szczeg6lnosci: a) przevtoczenie zakreslonych przezprawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termin6w wydawania przezorgany administracji lub inne podmioty
decyzji' zezwoleh' uzgodnief itp.; b) odmowa wydania pnezorgany administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen,uzgodnieri zprzyczynniezawinio nychprzezwykonawca, w tym
odmowa udostgpnienia przez wlascicieli nieruchomosci do cel6w realizacjiinwestycji; 1.1.5 inne
przyczyny zewngtrzne niezale2ne odzamawiaj?cego oraz wykonawcy skutkuj4ce niemozliwo6ci4
prowadzen ia pr ac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umow4; w przypadku
wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt r.1. r - r. r.4 termin wykonania zrecenia
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakohczenia wykonywania jej przedmiofu
w spos6b naleafi, nie dtu2ej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. 1.2 zmianasposobu



spelnienia swiadczenia, w tym w ramach danego zrece,,ia. r.2.r zmiany technologiczne spowodowane w

szczeg6lnoScinastgpuj4cymiokolicznoSciami:a)niedostEpnoScnarynkumaterial6wluburz4dzen

wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

spowodow ara zaprzestaniem produkcji lub wycofan iem zrynku tych materialow lub urz4dzefr' b)

pojawienie sig na rynku material6w rub urzqdzen nowszej generacji pozwarai}cych na zaoszczgdzenie

koszt6w rearrzacjtprzedmiotu umowy lub koszt6w eksproatacji wykonanego przedmiotu umowy' lub

umo'liwiaj*ce uzyskanie lepszej jakoSci rob6t, c) pojawienie sig nowszej technologii wykonania

zaprojektowanych rob6t pozwaraj4cej rra zaoszczgdzenie czasu rearrzaciiinwestycji lub koszt6w

wykonywanychprac,jakrowniezkoszt6weksploatacjiwykonanegopizedmiotuumowy,d)koniecznoS6

zrearizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiqzafitechnicznych/technoro 
gicznychniL

wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t' w

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi4zaf grozlloniewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy , e) zmianytechnologiczne prowadz4ce do" 1) obni2enia kosztu

wykonania rob6t bez uszczerbku dla jakosci i funkcjonalnosci; 2) obnizenia koszt6w u2ytkowania obiektu

czy eksploat acjturzqdzeh,przybraku zmianyceny koncowej; 3) podniesienia wydajno(;ci"trzEdzeit'

podniesieniabezpieczefrstwa,usprawniefwtrakcieuzytkowaniaobiektu,przybrakuzmianyceny

koficowej;zlecenierob6tzkoniecznychdowykonaniaawyniktychpoodkryciuioceniestanu

techniczne go urzqdzen infrastruktury technicznej, f) odmienne od przyjgtych w zleceniu lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t, w tym warunki georogiczne skutkuj4ce niemo2liwosci4

zrearizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaroLeniachtechnologic znych, g) odmienne od

przyjgtychwdokumentacjiprojektowejlubspecyfikacjitechnicznejwykonaniaiodbiorurob6twarunki

terenowe, w szczeg6rnosci istnienie zinwent aryzowafiych rub blgdnie zinwentaryzowanych obiektow;h)

koniecznos 6 zrealizowania przedmiotu umow y przy zastosowaniu innych rozwi}zafitechnicznych lub

materialow ychzewzglgdu nazmianyobowi4zuj4cego prawa' lub okolicznoSci gospodarczych' i)

koniecznos6 usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemo2nosci usunigcia sprzecznosci

przy pomocy wykladn i,w szczeg6lnoSci gdy sprzeczne zapisy maj4 r6wny stopiefi pierwszenstwa' l'2'2

Wprzypadkuwyst4pieniakt6rejkolwiekzokolicznoSciwymienionychwpktl.2.lmozliwajestw

szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania, material6w i technologii robot. zamawtal4cy przewiduje w

takiejsyhracjizmiangwynagrodzeniaodpowiedniodozmianzaistniatychwtrakcierea]lizacji

zam6wienia. Rozliczenie rob6t nast4pi wtedy metod4 powykonaw cz4z zastosowaniem stawek przyjgtych

do wyceny rob6t w ofercie wykonawc y. 1.2-3 Zmiany spowodOwane wprowadzeniem ptzez

zamavtraj4cego zmian w poszczegolnych zreceniach, jeLeritakie zmiany okaa4sig konieczne; l'2'4

zmianyw przypadku wyst4pieni aniezamierzonego pominigcia w zleceniu rob6t i gdy ich wykonanie jest

niezbgdne do prawidlowego wykonania calosci zrecenia, atak*ew przypadku obiektywnej koniecznosci



zmniejszenia,b4d2 zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zlecenia. zastrze.enie- jezeli
koniecznosi rob6t dodatkowych wynika z blgd6w lub zaniedbari wykonaw cy, pracetakie zostan4
wykonane ptzez wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia; 1.3 pozostale zmianyspowodowane
nastgpuj4cymi okolicznosciami: a) sita wylszauniemozliw iajqcawykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z srwz; b) rerygnacja przez zamawiajqcego z realizacji czgsciprzedmiotu umowy. c) kolizja z
planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi pruezinne podmioty inwestycjami. w takim przypadku
zmiany w umowie zostanqograniczone do zmian koniecznych powoduj4cych uniknigcie lub usunigcie
kolizji' d) zmiany uzasadnione okolicznosciami o kt6rych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego. e) gdy
zaistnieje inna okolicznos6 prawna' ekonomiczna lub techniczna, skutkujEca niemozliwosci4 wykonania
lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z srwz. f) zmiany prowadzEce do likwid acji ocrywistych
omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; 1.4 zmianaos6b i podmiot6w . 1.4.r zmianyos6b i
podmiot6w zdolnych do wykonania zam6wienia, w przypadku zdarzehlosowych niezale'nych od
wykonawcy'navzasadnione wyst4pienie wykonaw cy,1.4.2 zmianyosoby petni4cej funkcje kierownika
budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezalehnejod wykonawcy lub na Lqdanie
zamawiajqcego jezeli nie wywi4zuje sig on znalo2onych obowi4zk 6w, r.4.3 zamawiajEcy, na pisemny
wniosek wykonawcy, doptszczamiangpodwykonawcy lub rczygnacje zudziatupodwykona way przy
tealizacjiprzedmiotu umowy' zmianamoze nast4pii wylEczniepo przedstawieniu ptzezwykonawca
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji zudziatuw realizacji przedmiotu umowy otaz obraku
toszczeh wobec wykonawcy z tyntlu realizacjirob6t. Jekeli zmiana dotyczypodmiotu trzeciego, na
zasobach kt6rego wykonawca opieral sig wykazuj4c spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajqcy dopusci zmiangpod warunkiem,henowy podwykona wcawykate spelnianie warunk6w w
zakresie nie mniejszym ni|wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zam6w ieniaprzez
dotychczasowego podwykonawca. Forma zaplatynaleznosci przysruguj4cej podwykonawcom, moze ulec
zmianie zprzyazyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez
strony umowy' 2' warunkiem wprow adzenia zmian zawaftejumowy jes t sporzqdzeHie podpisan ego przez
Strony Protokolu zmiany umowy okreslaj4ce go przyczyny zmianyoraz potwie rdzajqcegowyst4pienie
(odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. protok6l
zmiany umowy bgdzie zal4cznikiem do aneksu.3. Zmiany umowy mog4 by6 dokonane r6wniez w
przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. r44ust. I pkt 2-6 ustawy pzp.4.Strony
przewiduj4 mozliwosd zmiany umowy w zakresie wymagari ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnychz dnia 1l stycznia 2018 roku (Dz.IJ.20rg,poz.3l7), okt6rych mowa w $ g ust. 2l
umowy' jeaeli: a) zostan4 wprowadzone zmiany przedmiotowej Ustawy, maj4ce wpryw na wymagania
okreslone w SIWZ oraz niniejszej umowie; b) zostan4 wprowadzone przepisy wykonawcze do
przedmiotowej ustawy, majEce wptyw na wymagania okreslone w sIWZ oraz niniejszej umowie.



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2)Terminskladaniaofertlubwniosk6wodopuszczeniedoudzialuwpostgpowaniu:

Data: 2020-03-30, godzina: I 0:00,

Skrocenie terminu skladania wniosk6w, ze wzgrgduna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nie o granic z ony, pr zetarg o granic zo ny' ne go cj a cj e z o glo szeni em) :

Wskaza6 PowodY:

Jqzyklub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4 dzaneoferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgPowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwiqzaniaofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4)PrzewidujesiguniewaZnieniepostgpowaniaoudzieleniezam6wienia'wprzypadku

nieprryznaniaSrodk6w,kt6remiatyby(przeznaczonenasfinansowaniecaloscilubczgSci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1 .Oferta wraz z zarEcznrkami musi by6 podpis ana pfzezwykonawc E- zamawrajQcy wymag a, aby ofertq

podpisanozgodniezzasadamireprezentacjiwskazanymiwewlaSciwymrejestrzelubewidencji

dzialarnosci gospodarc zej. Jekeriosoba/osoby podpisuj4ca ofertg dziarana podstawie pelnomocnictwa' to

pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. petnomocnictwo musi zosta6

zlotonewrazzofert4 w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii' Do pelnomocnictwa nalezy

zallczy|dokumentypotwierdzaj4ce,zeosobaudzielapcapelnomocnictwabylaupowaznionado

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

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

wystgpuj4ce wspolnie: 2.1. Wymagane oswiadczenia wskazane w pkt III' 3) (oSwiadczenie Wykonawcy o

spernianiu warunk6w udzialu w postgpow aniv orazoswiadczenie wykonawcy,2e nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24ust.l pkt 12 -23 iust' 5 pkt l'2 i 4 ustawy Pzp) powinny by6 zlo2one

pfzezkazdegoWykonawcawsp6lnieubiegaj4cegosigozam6wienie.oswiadczeniatemaj4potwierdza6

spelnianie warunkow udziatu w postgpow aniu otazbrak podstaw wykluczenia w zakresie' w kt6rym



ka2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziafu w postgpow aniu orazbrak podstaw
wykluczenia' 2'2' wykonawcy skladaj4cy ofertg wsp6ln4 zobowiEzali s4 do ustanowienia pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpow aniu oruz
do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty ) zawierajqcy ustanowienie
pelnomocnika musi zawieta( w szczegolnosci: wskazanie postgpowa nia o zam6wienie publiczne, kt6rego
dotyczy' wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego
pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawie rajqcyustanowienie
pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o
udzielenie zam6wieni a, przezosoby uprawnione do skladania oswiadczeri woli, wymienione we
wlasciwym rejestrze lub ewidencji wykonawc6w. Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze
zostat zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlo2onej wraz zofert4. Dokument (lub dokumenty)
zawietaiqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zLo2ony wraz zofert4 w formie oryginalu lub
notarialnie poswiadczonej kopii' Do dokumentu (lub dokument6 w) zawierajQcego ustanowienie
pelnomocnikanaleiry zalTczyt dokumenty potwierdzaj qce, Leosoba udzielaj'capelnomocnictwa byla
upowazniona do reprezentowania wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza(,
w szczeg6lnosci ptzez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego). 2.3. wszelka korespondencja
oruz rczliczenia dokonywane bpd4 wyl4c znie zpelnomocnikiem. 2.4. wypelniaj4c formu lan oferty, jak
r6wnie2 inne dokumenty' powotuj4c sig na wykonawcg, w miejscu np. nanvai adres wykonawc y, nare'y
wpisai dane dotycz4ce wykonawc6w wsp6lnie 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 wyklucz enia orazspelniania, w zakresie, w jakim
powofuje sig na ich zasoby, warunk6w udziatuw 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 1, 2i4ustawypzp).4.wykonawcawterminie 

3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. g6 ust. 5 ustawy pzp przekazuje
zamawiaj4cemu oswiadczenie (w oryginale) o prrynaleznosci lub braku przynaleLnosci do tej samej
grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art' 24 ust. 1 pkt23ustawy pzp.wraz ze zlo6eniem o.wiadc zenia o
ptzynaleLnosci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6, pod rygorem
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody, Le powiqzania z innym wykonawc4 nie
ptowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzieleni e zamowjeHia. wymagane oswiadczenie,
o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno byc zlokone przezkazdego wykonawca wsp6lnie
ubiegaj4cego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc 6w,kt6rzy zLoiyliodrgbne oferty.
wykonawca jest uprawniony zro.yc wraz zofert4 oswiadczenie (w oryginale) o braku pr4rnare'nosci do



grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnial6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w,

je2eli Wykonawca nie jest czlonkiem iLadnejgrupy kapitalowej' Wykonawca jest zobowi4zany zloLyt

oswiadczenie o braku przynareznosci do grupy kapitalowej zgodnie zprawdE,po ustalenitznaleLytq

starannosci q, Le nie zachodz4w jego przypadku powi4zania tworz4ce grup9 kapitalow4, w rozumieniu

ustawyzdnial6lutego200Tr'oochroniekonkurencjiikonsument6worazzeswiadomoi;ci4,ze

skladanie nieprawdzilvych oswiadczefr sru24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

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

przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznoSciach' o kt6rych mowa w art'

24ust.l1 ustawy pzp,tj.w terminie 3 dni od dnia zamie szcze'rana sffonie internetowej zamawraiqcego

informacji z otwarcia ofert. zamawiaj4cy nie bgdzie r6wniez w takiej sytuacji wzywalwykonawcy do

uzupelnienia oswiadczenia o braku przynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej ' 5' zamawiajEcy

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

24 ust. I pkt 12 -23 orazust' 5 pkt 1,2 i 4ustawy Pzp' 6'Wykonawca nie jest obowi4zany do z\ozena

oswiadczefr rub dokument6w porwierdzai4cych okolicznosci, o kt6rych mowa w pkt III'4) i III'5)

(aktualne na dziefi,zroLeniaoswiadczenia rub dokumenty, kt6re potwierdzaj4 okolicznosci spelniania

warunk6w udziatu w postgpow aniu orazbraku podstaw do wykruczenia), ie'err:1) Wykonawca wskaze

dostgpnos. oswiadczefr lub dokument6w, o ktorych mowa w pkt III.4) i III.5) w formie elektronicznej pod

okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostgpnych i bezplatny chbaz danych, w szczeg6lnosci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dniarT rutego 2005 r. o informaty zacii dzialalnosci

podmiot6w reahzuj4cychzadaniapubliczne (t'1'Dz'lJ' 22017 r''poz' 570' zp62n' zm')' W takim

przypadku zamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane plzez wykonawca

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' rJ ' 22018 r'' poz' 986) otazwydrukow z centralnej

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

o centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospo darczeii punkcie Informacji dla Przedsigbiorcy

(Dz.U.poz.647),2)Wykonawcawska2eoSwiadczenialubdokumenty,okt6rychmowawpktlll.4)i

il.5), ktore znajduj4 sig w posiadaniu zamawtai4cego' w szczeg6lnosci oswiadczenia lub dokumenty

przechowyw arLe przez zamaw\ajqcego zgodn ie z art'97 ust' 1 ustawy Pzp' w takim przypadku

Zamawtajqcywcelupotwierdzeniaspelnianiawarunkowudziahuwpostgpowan|lorazbrakupodstaw

wykluczenia,korzystazposiadanychoswiadczeflubdokumentow'oilesQoneaktualne'7'Jeaeh

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszk aniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej' zamiast

dokumentow, o ktorych mowa w pkt III.4) (odpis z wlasciwego rejestru rub z centralnej ewidencji i

informacji o dzialalnosci gospod atczei, jezeliodrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub



ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lubmiejsce zamieszkania' potwier dzajqceodpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosci' 7'l' Dokumenty' o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczei;niej ni. 6miesigcy przeduplywem terminu skladania ofert- 7.2. Jeteliw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibglub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotycry,nie wydaje sigdokument6w' o k16rych mowa w pkt 7 - zastgpujesig je dokumentem zawierajEcym odpowiednio

oswiadczenie wykonawcy, zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, luboswiadczenie osoby' kt6rej dokument mial dotyczyt, zrotone przednotariuszem lub przed organem
s4dowym' administracyinym albo organem samorzadu zawodowego lub gospod arczegowlafciwym zewzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkama wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby . Zapisypkt7 'l' stosuje sig' 8' Zamawiaiqcy uniewazni postgpowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. Iustawy Pzp' Zamawiajqcy mo2euniewaznid postgpowanie r6wniez w pr4padku okreslonym w art. 93ust' 1a ustawy Pzp' 9' zamawiajqcy przewiduje w powyhszymzam6wieniu prawo opcji - szczeg6lowo

opisane w Rozdziale I pkt 4.12-4.22 slwz oraz zgodnie ze wzorem umowy.


