
Ogloszenie nr 553411-N-2020 z dnia2020-06-23 r.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4dDr6g Miejskich: Regulacja wlazSw i wpustdw kanalizacyjnych

na wybranych odcinkach dr6g krajowych, wojew6dzkich i powiatowych m.st. Warszawy

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszcza nie o gl o sze nia : Z a rni eszc zarie ob o wi4zko we

Ogloszenie dofyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu Iub prograrnu wsp6lfinansowanego ze Srodk6rv Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

0 zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

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

marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 rninimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob ttaleaycychdo jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych lnowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230'%, os6b zatrudnionych przezzaktady pracy

clrronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamarviajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy polvierzyVpowierzyli

przeprorvadzenie postgpolvania

Nie

Infonnacje na temat podmiotu ktriremu zam:wviaj4cy porvierzyl/polvierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprolvaclzane wsp6lnie przezzamarviai4cych

Nie



JeLelt.tak,nare2ywymieni6 zamar,viaj4cych, ktorzy wspoh-rie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6

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

kontakt6w:

Postgporvaniejestprzeprolvaclzanelvsp(llniezzamalviaj4cymizinnychpafrstlvczlonkorvskichUnii

Europejskiej

Nie

Wprzypadkuprzeprolvadzaniapostgporvaniarvsp6|niezzamarviai4cymizinnychpafistw

czlonkolvskich unii Europejskiei - mai4ce zastosowanie kraiorve pralvo zam6wiefr publicznych:

Informacie 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, ter.zz55 g9 000, e-mail zzp@zdm.waw.pr, faks 228 909 2lr-

Adres strony intemetowej (URL): http://www'zdrn'waw'pl

Adres Profilu nabp'vcY:

Adres strony intemetowej pod kt6rym rnoznzr uzyskac clostqp do narzgdzr i urzqdzen l*b format6w

plikorv, ktore nic szl ogolnie dostEpnc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracia samorz4dowa

I.3) WSP6LNE UDZIBLANIE ZAMOWIENIA (jei,eli dotycry):

podzialobowi4zk6w miEdzy zamawiaj4cymi w przyptrdku wsp6lnego przeprowadzania postqpowania'

wtymwprzypadkuwsp6lrregoprzeprowadzaniapostgporvaniazzamawtajqcymizinnyclrpanstw

czionkowskich unii Europejskiej (ktory z zamawtaiqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowan ia, czyi w jakim zakresie zapfzeprowadzeniepostqpowania oclpowiadajE pozostali

zamawiajlcy,czyzam6wieniebgdzieudzielaneprzezkaLdegozzamawiajqcychindyrviduahlre'czy

zamowienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony,pelnyibezpo5rednidostgpdodokunrent6rvzpostgpowaniamo2nauzyskacpod

adresem (URL)

Nie

irttP : //www- zdm. waw'P I

Adresstronyinternetowej,nakt6reizamieszczonabgdziespecyfikacjaistotnychwarunkdw

zam6wienia



Nie

http ://www.zdm.waw.pl

Dostgp do dokumcnt6w z postgpowania jest ograniczony - lvigcej informacji moZna uzyskad pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpolvaniu nale2y przesyla6:

Ele ktronicznic

Nie

adres

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

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o clopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w
inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

wymagane jest przeslanie ofert lub lvniosk6lv o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny
spos6b:

Nie

Inny spos6b:

of-erta rntrsi by6 sporz4dzon a w .iqzykupolskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
Adres:

zt*z:qdDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-g01 warszawa, Kancelaria

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

Nie

Nieograniczony, peiny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzgdzimozna uzyska6 pod adresem:
(uRL)



rI.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiai4cego: Regulacja^,raz6w i wpustow kanarizacyjnych

na wybranych odcinkach c1r6g krajowych, wojew6clzkich i powiatowych rn'st' warszawy

Numer referencyjnv: ZDM/U M I DZP I 49 I PN I 43 120

przed wszczgciem postgporvania o ucrzicre nic zam6rvicnia przcprowadzono dialog techniczny

Nie

ll.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czqsciolv-vch

Zarn6wienie podzielonc iest tta czqsci:

taK

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaru lv postgpowaniu mo2na skrada6 w odniesieniu do:

wszYstkich czqSci

Zamawiajq cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czqsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re mo'e zosta. udzielone zam6lvienie jednemu

wykonawcY:

rt.4) Krdtki opis przcdmiotn zam6wicni a (w,ierkorc, zaril'es, rocrzqi i iloic ,ctstctw' ttslug lub rohot

budowlanych lub olcreilettie zctpotrzebowattia i wyntagafi) a rv przypadku partncrstwa innowacyjncgo

- okresreni e zapovzebolvania na innolvacyiny pr.dukt, uslugg lub roboty budorvlane: Przedmiotem

zam6wienia jest: regulacja wraz6wi wpustow kanalizacyjnych na rvybranych odcinkach drog k'ajowych'

wojew6dzkich i powiatowych m.st. warsz awy. szcze,g6lowo przedmiot zarn6wienia okreslony zostai w

Dokumentacji technicznej (Rozdziai v) i przedrniarach robot (Rozdzial vl) slwz' wartos. szacunkowa

zam6wieni aprzekracza r6wnowartos6 kwoty 30 000 EUR' a iest mniei sza ni'r6lrmowarto*6 kwoty 5

350 000 EURO. Zamowienie jest podzielone na2 czqscitj': czqSt,l - regtrlacjew|az6w

samopoziomuj4cych i stanclardor'vych, czqs6 2- regulacje wtaz6w standardowych z odtworzeniem

nawierzchni metod4,,slurry seal"

il.$ Gt6wnY kod CPV: 45231111-6

Dodatkowe kodY CPV:



II'6) calkowita wartos6 zam6rvienia (ieieli zamcrw*ia.iqcy podcje infotmacje o wartolci zam;wien,a):
Warto(i bez VAI:

Walutzi:

(w przypadku L!tlxow rantowyc:lt htb rll,ttctrnicznego s),stet1nt zakup6tv _ szctctutkowq celkowitrt
maksyntalna v,artoii w calym olcresie obowicyzytvania tunowV,ramowej lub dynamicznego systemlt
zalcupow)

ll'7) czy przewiduje sig udzielenie zam6wiefr, o kt6rych mowa lv art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w arr.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp: Tak

okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na.iakich zostan* udzielone zaur6wienia. o
kt6ryclr mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp: zarnawiaj4cy przewiduje
mozliwosci udziele'ia zam6wieri, o kt6rycli mowa w art. 67 ust. I pkt 6 

'stawy 
pzp.

Il'8) okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6lvienie lub okres, na kt6ry zostala zawarttumowa
rarnowa lub okres, na kt6rv zostal ustanorviony dynarniczny system zakup16w:

miesiqcach: lubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia: Z0Z0_ll_30

II.9) Informacje dodatkowe:

kres w miesiacach Data rozpoczgcia Data zakoriczenia

2020-11-30

EKONOMICZI\YM, FINANSOWYM I TECHNTCZNYM

rrl.t) WARUNKI TJDZIALIJ W pOST4pOwANrU

Iu'l'l) Kompetencje lub uprarvnienia tlo prorvadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
lvynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Infbnnacje dodatkowe



nI.1.2) Sytuacja finansorva lub ekonomiczna

okresleriie warunkow: o udziele'ie zamor,vienia mog4 ubiegac siq wykonarvcy' ktorzy spelniaj4

nastEpujqce warunki udzialu 'v 
postgporvaniu clotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj': 1'

wykonawca uzyskai sredni przychod zzr .startnie 3 rata ob'otowe (na potlsta*'ie ,,rach'nk6w zysku t

sffat,.pozycja,.przrychod tlctto ze sprzedazy produktow, towar6w i matcrialow'. lub ,,przychod netto ze

sprzedaLyi zrownane z nimi,,) rv wysokosci r-rie 
''nieiszei 

niz: Czqi61: 500 000,00 zt (slownie:

piq6set tysiqcy ztotych 00r100); czqs6 2: 500 000,00 z1 (slow.ic: piqcscr lysigcy zlotych 00/100)' 2'

wykonawca jest ubezpieczony od odporvieclzialnosci cywilnej rv zakresie prowadzonej dzialalnosci

zwrqzane\z przednriotem ninieiszego zal-rowienia, na sur-r1Q gwarancyj'q co nairnniej: czqs6 1" 750

000.00 zt (slownie: ciwiescie pig6dziesiqt tysiqcy zrotycri 00/100); Czgsc 2:250 000,00 zl (slownie:

dwiescie piq6clziesiqt tysigcy zlotych 00/1 00)'

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno36 tcchniczna lub zarvoclorva

okreslenie warunkow: o r-rdzielc'ie zarnor,vicrria mogq ubicgac siq wykona*'cy, ktorzy spelniaiq

nastqpulqce warunki uclzialr.r rv postqpowaniu crotycz4ce zdolnosci tcch'ricznej lLrb zawodowcj' tJ': I '

wykonawca nre wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplyrvetn tenninu sktadania ofert' a

je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykoual: dla ka2dej z czE'ci

odrgbnie zrearrzowal legirlacjq .-rb r.vymianq wraz6r.r,typu ciqzkiego, zrokalizowanyclt w jezdniach

clrogpublicznyclr.wiloSci300szt.(l,tynrdlaczqscilconaimnict200szt.rvtazow

samopoziomul4cych) 2. wykonawca il)a clo clyspozycji osoby lcgityrntrjrlce siq kwalifikacjarni

zawodowymi, uprawnieniami, <losr,viadczeniem i *yksztalceniern odp.'',viednirni <1o stanowisk' i'kie

zostanq im powierzone, w szczegolnosci okr-e sro'yrni przepisami rstawy z dnia 7 lipca 1994 r' Prawo

budowlar-re (t,j.Dz.IJ.22018 r', poz. 1202,2p62n. nn.),zgoclrric zpotttlszymwykazem: Lp.

Stanowisko _ wymaga.a liczba osob _ okrcs posiacla'ia wymaganych rrprawnicn (w ratach) -

Doswiadczenie zawodou,e (okres petnienia funkcji kie'ownika aibo zastqpcy kierownika aibo

inspektora nadzoru podobnycrr rob6t w przypadku robot budowlanych) - podstar'va dysponowania' 1'

Kierownik robot _ uprawnienia budo*,la*e bez ogra'iczen w specjalnosci instalacyjnej w zakre sic

sieci, instal acir, urzqclzefr ciep'-rych, rventylacyj'ych' gazor'r'ych' wodoci4gowych i kanalizacyjnych do

kierowania robotami budowla'ymi - 1 osoba -3ltrra- 3 lata - poclstawa dysponowania' Kierownik

rob6t powinien posiada6 odpowieclnie upralvnienia bucrowrane, a wiqc 
'prar,vnienia 

do sprawowania

samodzielnychftrnkcjiteclrnicznychwbtrdownictwic,wydarrenapodstawieustawyzdntaTlipca

lgg4r.prawob,dowlane (tj.Dz.lJ.z2()lgr.,poz. 1202,zp62n.zn.t.)orazrozpofz4dzeniaMi'istra

Infrastruktruy i Rozwoju z clnia 11 wrzesnia 2014r.w sprawie sarno<rziel'ych funkcji techniczuych r'v

budownictw re (Dz. lJ. 22014 poz.r,.g) lub odpowiadai4ce im inne wazne uprawnienia budorvlane



wydane na mocy wczesnie-i obowi4zui4cych przcpis6w oraz posiadac aktualne zaswiadczenie o wpisie
na listg czlo'k6w wlasciwej izby samorzqch zawod.owego (zgodnie z ustar,v4 z dnial5 gnrdnia 2000 r.
o samorz4clach zawod.lvych architekt6w, inzynierow buclow'ictw iL orazurbanrst6w (t.j.Dz.rJ.22019
r' poz' I I 17))' stanowisko okreslone por'vyzej n,oze zosta(,rirwniez powierzone obywatelom panstw
czlonkorvskich unii Europcjskie.i, Ko.f-edcracji szr.vajcarskiej oraz in'ych kraj6w Europejskiego
obszaru Gospodarczego' zgodn ie z art- 12a r'rstawy Prarvo br,rclowlane oraz zprzepisarni ustawy z clnia
22 gruclnia2015 r' o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

'abytych 
w pafistwach

czfonkorvskich Unii Eulope.jskie.i (rj. Dz.tJ. 22020 r., poz. z20).
zanawiaiEcy wynlaga ocl wykonawc6rv wskazania w ofercie lub we rv'iosku o dopuszcze'ie do
udzialu w postgpowaniLr imion i .azwisk osob wykonuiqcych czynnosci przy realizacji zam6wienia
wtaz z inforrnacj4 o kwalifikacjach zarvoclowych lub closwiatlczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstawy lvykruczenia okresrone rv art. 24 
'st. 

I ustarvy pzp

lrr'2'2) Zamalviaj4cy przerviduje wykluczenie rv5.ft6narvcy na p'dstawie arf. 24 ust.S ustarvy pzp
Tak Zamawia.l4cy przer'l'icluje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okre5lona w art. 24 ust. 5 pkt I usta,,vy pzp)

Tak (podstawa wykruczenia okresro'a w art. z4ust. 5 pkt 2 Lrstar,vy pzp)

Tak (podstawa wykruczenia okresrona w art.24 ust. 5 pkt 4 Lrstawy pzp)

III.3) WYKAZ OSWNPCZEN SKI,ADANYC H PRZEZWYKONAWC4 W CELU
wsrqPNEco POTWIERDZENIA, zE NIE PoDLEcA oN wyKLUCZENIU oRAZ 

'*ELNIAWARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTBRIA SELEKCJI
o$tt'iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu rvarunkriw udzialu w postgpowaniu
Tak

OSwiadczcnie o spclnianiu kryteri6rv selekcji

Nic

ITI.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOI(IJMENTOW, SKLADANYCH PIIZEZ
\ /YI(oNAwcE w posrqpowANrLI Nz\ \\/EZWANTE zANIA\\/IAJACEGo w CELU



P'T*IERDZENIA .K.LICZN'SCI, o KT.RYCFI N,IowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: : .^
zatnawralqcy wezwie wyko'awcE, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona. do zrozenra w

wyznaczonym, nie kr'tszy'r ni2 5 dni, te''inie akt*arnych na dzien zrrlenia oswiadczen lub

dokumentow, potwierdzaj4cych brak podstaw do wyklLrczenia tt.: 1- w ceiu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na poclstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustarvy pr+ -odpis z wlaSciwego reiestrr-r lub z

centralnej ewiclencji i inforrnacji o clzialalnosci gospod arczel,jezcli oclrqbt're przcpisy wyrnagajq wpisu

do rejesttu lub ewidenc-ii' 
/ SKtr,ADANycH 

pn.Z,'LwyKoNAwCE

III.5) WYKAZ OswIADczEN LuR DOKI-IMENTOV

w posTEpowANIu NA *EZ*ANIE zANIAwtAJAcEGo w cELu P.T*IERD,ENTA

oKoLICZNosCI,oKTORYCHMo\\AwART.25UST.IPKTIUSTAWYPZP

III.5.1)wZAKRESIESPELNIANIAwARUNKowUDZIAI,UwPOSTEPOWANIU:

Za'rawiaj4cy wezwie wykonawcE, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, 'ie 
krotszym'i2 5 dni, tcrnrinie aktual.ycrr na dzien zro'eniaoswiadczeir lub

dokumentow, kt6re potwierdzajq okolicz'osci sperniania warurk6rv udzialn w postqpowaniu tj': 1' w

celu potwierdzenia sperniania warrnku o kt6rym mowa w pkt 7 .z.r.l. srwz - czEsci sprawozdania

finansowego (rach*nek zyskow i strart). w przypadkil gdy sporzqdzenie sprawozdania wymagane lest

przepisami prawa kraju, w kt6rym wykouawca ma sicdzibg lub nrieiscc zamieszkania' a je2eii podlega

ono badani rprzezbieglcgo rcwide'ta zgodnic z przepisami o rachu'kowosci, r6wniez z opi'iq o

czEsci badanego sprawozclania, a w przypaclku wykonalvc6r,v niezoborviqzanych clo sporzqdza'ia

sprawozdania f,r'zrnsor,veg., innych dokument6w okreslajrlcych obrot y or^zaktyr'r'a i zobowizlzanizr -

za ostatnie trzy raraobrotowe, a jczcli okres prowadzc'ia dzialal'osci jest krotszy - zaten okrcs' Z

zarqczone,lczgsci sprawozdania tina'sowego powin.o wynikac, zc sprawozdanic spelnia wrymogi art'

52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzes'i a r994r. o rachunkowosci, tj. ze sprawozcianie finansowe zostato

podpisane-zpodaniemzalazefildatypodpislJ_pTzezosobg,ktorejporvierzonoprorvadzenieksi4g

rachunkowych, i kierorvnika jednostki, a ieierijednostkq kie.rie organ wieloosobow - przez

wszystkich czlo'k6w tcgo organu. w przypadku oclmolvl, podpisr-r wymaganc -icst zal4czcntc

pisemnego uzasaclnienia clorqczo'ego cro sprarvozclania fina'sor.vego. w przypaclku wykonar'r'cotv

niezobowr4zanych cro sporztldzania sprarvozclania finansorvego Zar'awiaj Ecy, za,, inne dokumenty"

uzna m.in. deklaracjg podatkowa prT zlo.ontlw .Jrzgdzie Skarbowym.2. w cel' potwierdzenra

spehriania warunku o kt6rym rnowa w pkt 7 'Z'1'Z' SIWZ - dolcr-rmentow potwierdzajqcycb' ze

wykonawca jest ubezpieczony od ocipowieciziarnosci cywirnej 'v 
zakresie prowadzonej dzialalnosci

zwt4zanelzprzedmtotetnrrinrejszegozam6wienianaSumsgwararrcyjrrziokreSlon4przez

zamawraj4cego(zawierai4cych potwierdzenie zapiaty ubezpreczenia)' 3' w celu potwierdzenia



)^peiniania wartlnktl' o ktory'r lnowa w pkt 7 -2.2.1slwz - wykaz' rob6t budowla'ych wyko'anych
nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywern lerminu skladania ofert, a jeLeli okres
pt-owadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tyrn okresie, wruz zpocraniem ich rodzaju, wartosci, daty.
miejsca wykonania i p'dmiot6 w, na tzeczkt6rych roboty te z.staly rvyk'nane - zal.qczniknr 2
("Do$wiadczenie wykonarvcy")' Do powyzszego wykazLr powinny byc dorqczone dowody
okresla'iqce 

' czy wyntienionc w wykazie roboty zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci
informacje o 1ym czy roboty zostaly wykonane zgocl'ie z przepisami prawa buclowlanego i
prawidlowo ukofczone , przy czymdowodermi, o kt6rych n'ow,, s4 referenc. jebqd2inne dokrmenty
rvystawione przez podmiot, r7a rzeczkt6rego roboty budowlane byly rvyko')nvane, a je2eli z
uzasadnionei ptzyczynv o obicktyrvnym charakterze wyko'awca 

'ic 
jest w stanie uzyska6 tych

dokurnent6w - inne clokume'ty ' 4' w celu potwierclze'ia spet'ia.ia rvarunku o kt6rym mowa w pkt
7 '2'2'2 sIWZ - wykazu os6b, skierorvanych przez wykonawcg clo realizacji zarn6wienia publicznego,
wTaz z informacjami na temat ich kr'valifikacji zawodowych, uprawniet'r, closr,viadczenia i
wyksztalcenia'iezbqd'ych clla wykona'ia z;rm6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacj4 o poclstawie clo clyspo'orvania tymi osoba rni - zalEcznik nr 3
(,,Wykaz osirb").

IrI.s.2) w ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKGJT:

III'6) WYKAZ .SWIADCZEN LuB DoKUMENTow sKr.ADANycH p,.ZEZw.,,KoNAwcE
W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZANTAWIAJACEGO W CELU POTWIER-DZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MO\\/A W;\RT. 25 UST. 1 PKT 2 UST?\WY PZP
lll'7) 

'NNE 
D'KUMENT' NrE wyMrENloNE w pkr'r.3) - r'.6)

l ' Jezcli z uzasadnionej przyczytly wykonawca nie moze zloiyd dokurnen t6w dotycz4cych sytuacji
finansowej lub ekonomiczne-i wymaganychprzezzanawiajqcego, lrroze przedstawi6 inny dokument,
kt6ry w wystarczaj4cy sposob polrvierclza spchrianic opisanych przezZarnawiaj*cego warunk6w
udzialu w postgpowanir'r' 2' \vykona',r'c'.r rnoze lv celu potr,i,iercrzenia spelniani;r warrunk6w ur,zialu w
postgpowanirt' w stosownych sytLrac-iach olaz w odniesieniLr do konkretnego zarnowienia, lub jego
czgsci' polegai na zdoluosciach technicznychlub zawodowych lub sytuac;i tinansowej l*b
ckonomicz'ej i''ych pochniot6w, niezale2^ie od charakteru prawnego l4cz4cy ch go znim stosunk6w
ptawnych' 2'1' wykonllwca' kttir,rz polega na zasobtrch innvch poclmiot(rw , orazkt(rrego oferta zostanie
ocenronA najwyzej' po$'inic'n ptzer)lo2yc rt' orlnier^ieniu clo tych porlmiotorv te same dokumenty, na
lrotwicrdzenic braku podstarv do wyklLrczenia, kt6rc jest zobor,v itlzany zlo1ycwykonawca, jak r6w'iez
te same dokumenty dot' potwierdzenia spelniania rvarunk6rv r-rdzialu w postEpowaniu, kt6re
wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podrni otu.2.2.wykonawca, kt6ry polega na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotr'rw, r11us-i uclowodnic zantawrajzlcem*, ze re:rlizuiac



zam6wienie, bgdzie dysponowal niczbgdnymi zasobarni tych podmiot6w' w szczeg6lnosci

przedstawiaj4c zobor,vi4zanie (oryginal) tych podmiotow clo odciania n'*r clo dyspozycji niezbqdnych

zasob6w na potrzeby rearizacji zamowienia. Zobowiq zan\e,o kt'ryrn rrrowa powyzej przeclstawia

Wykonawca,ktoregoofertazostzrnieclcenionanajwy2ej.2.3.Wcelrtoceny,czyWykonawcapolegaj4c

na zdolnosciach lub syruacji innych podmiotorv na zasaclach okresronych w art' 22avstav'' Pzp'

bqdzie dysponowal niezbgd'ymi zasobami w stop.iu umozliwiaj4cyrn nalezyte wykonanie

zam6lvienia pubricznego oraz occrlyr czy stosunek lEczqcy rvykonarvcq z ty'ri podmiotami gwarantujc

tzeczywtstl,r dostgp clo ich zasob6w, Zamawiai*cy zz1rla dokunrentow okreSlaj4cych w szczegolnoSci:

2.3.|.zakresdostgpnychWykonawcyzasobowinnegopodmiottl,2.3.2.sposobwykorzystania

zasob6w innego podmiotr-r, r)rzezwyko'awc 
g,przywyko^ywaniu zamorvie'ia' 2'3'3' zakres i okres

udziatu innego pocrmiotu przy wykonywaniu zamowieri a,z'3'4'czy poc'niot' ua zclolnosciach ktorego

wykonawca polega w oclniesieniu clo warunk6w urJziaru w postqpowanir clotycz4cych wyksztatcenia'

kwalifikacji zawodowych rub crosrviaclcze nia, zreartzuje roboty budowlane lub ushrgi' ktorych

rvskazane zdolnosci dotycz4. 2.4. Je2erizclolnosci tecirniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o ktoryrn mowa lv pkt 2', nie potwierdzaj4 spelnienia przezwykonawcq

warunk6w uclziatu rv postgporva'iu lub zachoclzzi wobec tych podrniot(rw podstawy wykluczetria'

zamawiaj4c y zqda,aby lvykonawca w tenninie ola'eslonym przezz mLrwiajqcego: l) zast4pil ten

podmiot innyrn podmiotern lub podrniotami lub 2) zobowi4zal sig do osobistcgo wykonania

odpowiedniej czgsci zamowienia, iezeli wykazezdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg

finansow4lubekonomiczn4,oktorychmowawpkt2.3Wykorlaw0azal4czyclooferty:kosztorys/y

ofertowy/e (zgodnie zprzedrnttrrami robclt zalzlczonymi w rozdziale vr) - odpowiednio do czqscr

zamor,vienia, 'a 
kt6rq/c skladana jest ofcrta. Do ka2dego kosztorysu ofertowego nare'y zalEczy(' stfonQ

tytulow4.

rv.1) oPls

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6rvicnia: Przetarg nieograntczony

N.1.2) Zamawiaiqcy Zqcla lvniesienia lvadium:

Tak

Informacja na temat wadiutr-r

Wykonawcaprzystgpuj4cydoprzetalgtljestzobowiqzany,przedrrptyrvenrterminuskladaniaofert'

wnies6 wadium na caly okres zwiqzania ot"ertq, w wysokoici: czgsc l: 10'000,00 zi (slownie dziesigc

tysigcyz|otych00/100)Czq3(,2:8000,0021(slownie:osienrtysiEcyztotychOO/100)'



IV'1'3) Przerviduje sig udziele'ie zaliczek na poczet rvykonania zam6lvienia:
Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

rv'1'4) wymaga sig zlozenia ofert w postaci katalog6w erektr,nicznych rub dol4czenia do ofert
katalogriw elektronicznvch :

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert rv postaci katalog6w elektronicznych h.rb dalqczeniado ofert katalog6w
elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty lvariantowej

Nie

zloienie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczes nymzloteniern otbrty zasadniczej:
Nie

Iv'1'6) Przewidywana liczba wykonawc 6w' ktilrzyzostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przelarg ograniczottv' negociacie z oglo'tze,ienr, dialog lconlcurettcy.f tty, partnersfwo it,towacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczb a rvykona wc6 w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV'1'7) I'formacje na temat umowy ramolvej rub dynarnicznego systemu zakup6w:
Umowa ralnowa bgdzie zawarta:

czy przewiduje sig ograniczenie riczby uczestnik6w Lrnlowy ramowei:

P rzew idziana maksym arna riczb a uczestn ik6 w umowy ramo we j :



Informacje dodatkowe:

Zarnowienieobelmujeustanowieniedynarrricznegosystemuzakttpow:

Adres strony internetowej, na ktorej bqd4 zamieszczolle dodatkorve intbrmacje dotycz4ce

dynatnicznego systenrtt zakLtpow :

lnformacie dodatkowe:

w ramach umowy ramowci/dynamicz'ego systcmr zakupow dopr:szcza siq zlozenie ot-ert w tbnnie

katalo gow elektronic znYch :

pr.zewiduje sig pobrani e ze zroLonych katalogor,v elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzeniaofertwranrachumowyratnolvej/dyrrarnicznegosystemttzakup6w:

IV.l.S) Aukcja elektroniczna

przcwidzianc jest przcprorvadzcnie aukcii crcktronicz rci (przetarg nieogra,iczony' przetqrg

o gr art i cz o ny, ne go ci aci e z o gl o s z en icrll/ N ie

Nalezypodacadresstronyitrtenretowej.rraktorejaukcjabqdzieprolvadzona:

Natciywskaza6clcmcnty,kt6rychwartoscibgtl4przcdmiotemaukciielektronicznej:

przewirluje sig ograniczenia co tro przctlstalvionych rvartosci, wynikai4cc z opisu przedmiotu

zam6lvienia:

Nalezy poda6, kt6re inform*cje zostanq tr<lostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji erektronicznej oraz

jaki bqdzie termin ich udostqpnienia:

Infbnnacj e doly cz4ceprzebie gu aukci i c lektroniczncj :

Jaki jest przewrdziany spos6b postgpowania w tok' aukcji elektronicznej i jakie bgd4 wanrnki' 'a 
jakich

wykonawcy bEd4 mogli licytowa6 (rninimalne wysokoSci post4pieir):

Infomracje dotyczqcewykorzystywarego 
sprzgtu elektronicznego, rozw iqzahrspecyfrkacji technicznych

w zakresie Pol4czeri:

Wynaganiadotycz4cerejestracjiiiclentyfikacjiwykorrar,vcowwaukcjielektronicznej:

Informacjeoliczbieetap6waukcjielektronicznejiczasieiohtrwania:



Czas trwania:

czy wykonawcy' ktorzy nie zlohylinowych p'stqpieir, zostanzl zaklvalifikowani d' nastgpnego erapu:Warunki zamknigcia aukcji elektronicznei :

rv.2) KRyTERIA OCENY OFERT

lV.z.l) Kryteria oceny ofcrt:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

;ena ofertowa bnrtto 50,00

gwarancJa
20,00

wytrzymalo Sc zapraw na o(ciskanie 20,00

I\/'2'3) Zasfosowauic procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.l ustawy pzp rprzetarg
nieograniczony)

Tak

IV'3) Negocjac.ie z ogroszeniern, diarog konkurencyjny, partnerstwo innorvacyjne
fV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Mini'ralne wymagania, kt6re mrsz4 spelniai wszystkie ofertv:

Przewrdziane jest zastrze2enis prawa do udzielen ia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia nego cj acj i

Przewidzrany jest podzialnegocjacji na erapy rv celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podai i'formacje na temat etap6rv ncgocjac-ii ('v tym riczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) lnformac.ie na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagaf zamar'viaj4cego lLrb infonlac,ia o sposobie uzyskania tego opisu:

Informac'ia o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, ktorzypodczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania of-ert, jezeli zantawiajqcy przewiduje nagrody:



W stgpny harmono gram po stqp ow allla:

Podzial dialogu na etapy w celtt ograniczenia liczbY rozwi4zan:

Nalezy poda6 informacie na tenrat etaporv dialogtt:

lnformacj e do datkor'v e :

N.3.3) Informacje na temat partnerstwa innolvacyjnego 
, -- --...rr4no,ria kt6 da6

Erementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania' ktorym musz* odpowtat

wszYstkie ofertY:

podziar negocjacji na etapy w ceru ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia:

lnformacje dodatkowe:

IV.4) LicYtacj a etektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bgdzie prowadzona licytacja elektrontczna:

Adres strony i'temetowej, na kt6rej jest dostqpny opis przed'riotu zam6wienia w licytacii elektronicznej:

Wyrrraganiadotyczqcereiestraciiiidentyfikacjiwykonawc6wwlicytacjielektronicznej,wtym

wynragania techniczne urz4dzehinfonnatycznych:

Spos6bpostgpowaniawtokulicytacjielcktronicznej,wtymokreSlenieminir:rralnychwysokoSci

PostqPien: 
'-: rsieichtnvania:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektroniczneJ I czt

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzyniez|oiy|inowychpost4piet'i,zostan4zakwalifikowanidonastgpnegoetapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie.o udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:



lstohe dla stron postanowienia' kttire zostan4 wprowacrzone do tre$ci zar,vieranej Lrmowy w sprawiezam6wienia publicznego, albo o96lne warunki urnowy, albo wzor'mowv:

wynragania dotyczqcc zabczpic c ze,ia na r czytcgo wykonrrr ia unrorvv:

Inlbrmacjc doclatkorve:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewidujc sig istotnc zmianl'postanowicri zar'artc.i umorvy rv stosunku do tresci ofcrty, napoclstarvie ktrirej dokonano rvyboru rvykonarvcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter ztnianoraz warunki r,vprowad zeniazmian:
7 ' zama'viaj4cy przewiduje mozliwosi clokonania zmian postanowief umowy, w tym crotycz.cychposzczeg6lnych zlecen stanowi4cych integraln q czg!;crrnowy, w stosunku cro tresci ofeffy, na pocistawiekt6rej dokonano ri'yborLr wykonawcy lirb zlece'ia uciziero nego pnez Zamawiajqcego, w ponizej

opisanym zalaesie i przypadkach: l ' l zmianatenninu ukoriczc'ia rob61, w tyrn rob6t objqtych cla'1.rnzleceniem' L'l'L zmiany spowoti'wane warunkarni atmosferyc znymiw szczegolnosci: a) klgski
zywiolowe' b) wy"'tqpienie watLtnk6w atmosferycznych ocrbiegaj4cych od typowych okreslonych w ST,utricnrozlir'viaiqcych prowaclze'ie rob6t budowlanych lub dokonyu,a.ie odbiorolv,, I .l .2 zmiany
spowodowane nicprzewiclziany'ri lv SIWZ waru'kami geologicznymi, archeologicznymi 1-rb
tcrenowymi, rv szczeg6lnosci: a) niewypaly, niewybuchy, b) wykopaliska ar.cheolog iczne,c) oclmienne ocl
przyjgtych w dokumentacji prcrjektowej warunki geologiczne np.: ci) - *yst4pie'ie w6d gruntowych o ile
ttte przewidywala ich dokumentacja techniczna itp. e) - inna 

'iz okreslona w ST wilgotnosi gru'tu, f)
odmienne od przyjgtych w doku'ie'tacji p'o.iektowe.f warunki tcrcnowe, rv szczeg6lnosci istnienie nre
zlnwcntaryzowanych lub blgdnie ziuwetttaryzowanych obickt6rv, rv lym sicci lub instalacji, g) w razie
koniecznosci podjgcia dzitrkrfi zrnierztrjtycych clo ograniczenia skutk6w zdarzenittlosowego wywolanego
przez czynniki zewngtrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidzietz per,vno(ci q, szczegolnie zagta2ajelcego
bezpo(rednio zyciu i zdrolviu ludzi; 1-1'3 Zniany bgd4ce nastgpsfwcm okoliczn oscile2qcych po stronie
Zanrawiajqccgo' w szczegolno(ci: a) rvstrzymanic robot przezzatn^rviajqcego zprzyozynnielez4cych po
strcrnie wykonawcy, o ile takie clzialanie powoch-rje, Lenie jest mozliwe wykonanre umowy w dotychczas
ustalonym terminie, b) ko'iecznosc usunigcia blgclolv lub r,vprowaclzenia zmianw clokumentacji
projektorvej lLrb STWioR; c) op62nienia irurych inwcstycji lub rob6t budorvla'ych prowadzonych pruez
Zamawiajqcego lub innych zamatviai4cych, ktr5re to inwestycje h-rb roboty koliduj4 z wykonaniem rob6t
objEfych Llmow4, co ttniemozliwia wykonawoy terminorve wykonanie urxowy, d) op62'ie'ia
Ztrtnarviajilcego 

'v 
wykonanitt jego zob.rvitlzufir.vy'ikzr.l4cych z umowy lub przepisirw porvszechnie



obowi4ztqqcego prawa, co uniemozliwia tcrminorve wykonanie umowy pflezwykonalvcq; 1'1'4 zmta".y

bqd*ce nastEpstwem dziatania organ6w adnrinistracji i in'ych podrniotow o konrpetencjach zbli,onych do

organow administracji rv szczegolnosci eksploatator6w infrastruktury oraz wla.cicieli gru'tow pocl

inwestycjq, w szczeg6lnosci: a) przek'oczenie zakreslonych przezp*r\'vo lub regularniny' a je(li takich

reguracji nie ma - typowych w da'ych okolicznosciach, tcminsur wyd^w artr^ przezorgany administracji

lub inne podmioty, w szczeg6rno.ci decyzii, zezwoleri, uzgod'ien, ktorych wydanie jest niezbqdne dla

dalszego wykonywania rob6t ptzazwykonarvca, a opo2nienie otganorv nie wyrrika zprzyozyrl lez4cych

po stronie wykonawcy, b) oclmo*,a ,,vycrani ^ przezorgany administracji lub inne podnrioty u'ymaganych

decyzji, zezr,voren, uzgodnieir z przyczylf iezawi'ionych przez wykonawca' rv tynr odmowa

udostgpnie .,,laprzezwla.cicicli nienrchomosci do celow realizacii i.wcstycji' c) niedopr'rszczenia do

wyko'ania robot przez uprawniony organ lLrb nakazania wstrzymania rob6t przezttprawnione organy' z

przyczynrLie wynikaj4cych z rviny wykonawcy; I .1 .5 rnne przyczyny zewng fizne niezale2ne od

zamawral4cego oraz wykonawcy skrrtkrri4ce niemo'liwosciq prowaclzenia prac l,b wykonywania innych

czynnosci przewidzianych unrow4: a) rvyst4picnia awarii na tere'ie 
'udowy' 

za kt6r4 odpowiedzial'oici

nie ponosi wykonawca, skutkuiqccj ko'iccz^o3ci4 wstrzyrnania wykonania robot br'rdowla'ychprzez

WykonawcE' b) wystqpienia okolicznoSci upralvrriaj4cych do zmiarry Przedmiotu umowy, o ktorYch

mowur 
'v 

ninielszym paragrafre, jezeli okolicznosci te rnigzl wpl)^v na tennin wykonania *mowy' c)

zmiany po uptywie sktada.ia ot-crt powszcchnie obowi4zui4cych przepis6w prar'va' ktore rniaty wpiyw na

nrozliwos6 wykonania Llmowy w ternri'ie w niej ustalonvm, d) wyst4pienia warunkow sity wyzsze'i' kt6re

uniemo2riw*y wykonanie umor,vy w dotychczas ustalonym terminie ' 1'1'6 w przypadku wystqpie*ia

kt6reikolwiek z okolicznosci urymienionych w pkt 1 . r. r - 1. r.5 tennin ukonczenia robot lub termin

wykonania danego zlccenia, moze ulec odpowiednie'ru przec*uzeniu, o czas niezbqdny do zakonczeuia

wykonywaniaiei przedmiotu w sposob narc'34y,Lrie dtuzei iednak niz o okres trwania tych okolicznosci'

r.z zmianaprzeclmiot* umowy poprzezzmianq zakresu robot budor,vranych przewiclzianych w oPz i

sST lub sposobu spernienia swiadczenia, w tym w r;rmach danego zrecenia. r.2'r ztniany technologiczne

spowodowane w szczegornosci nastqp'jqcymi okolicznoscianri: a) niedostgpnos6 na'nku materialow

htb wzqdzen wskazanych w dokurnentacii projektowej rub STwioR spowodowana zaprzestaniem

produkcji lub wycofa niem zrynku tych materiarolv lub urzqdzeft,co utrudnia rrozliwosc wyko'arria

Przeclmiotuumo\Iry,tj'wszczegolnoScipowodujeopoznieniewpostEpierob6t'aWykonawca'potnimtl

zachowania nalezy.tej starannosci, nie rnogl temu zapobiec, b) mozliwe jest wykonanie rob6t ptzy

zastosowaniu innej tech'ol0gii lub rnateriat6w, w szczcg6rnosci z uwagi na pojawienie siq'a rynklt

material6w htb urzqclzeir nowszej ge'eracji pozwalaj4cych na zaoszczqdzenie koszt6w realizacji

przedmiotu umo\,vy lub kosztow eksploatacji r,lyko'a'ego rrrzedmiotu umowy, urnozliwiaj4ce uzyskanie

lepszejjako6cirob6t,zaoszczgdzenieczastrrealizacjiinlvestycjilubkoszt6wwykonywanychprac,c)



Konlecznos c zrealizowa'ia pro'iek tLt przyzastosowaniu i''ych rozwiqzantecrrnicznycMechnoro 
giczttychttiz wskazane w dokutne'tacji projektorvej lub sTWioR, lv syhracji, gcryby zastosolva'ie przewid zianychtozwt4zart gtozilo niewyko'a'ie'r lub waclliwlzni wykonaniem przecJrniotu 

umowy ; cr) Zrnianytechnologiczne pr.wacl ztlce <1c:: i) 
'bnizenia k'sztu wykonzrnia rob6t bez uszczerbku c,a jako.(ci ifirnkcjonal'osci; 2) obnize'ia kosztorv uzytkowania obiektu czy eksploa tac.it 

'rzqdzen, przybrakuzntiany ceny koricowe-i; 3) poclniesienia wycra.ino sci urzqdzen, podniesieuia bezpie czertstwa,'sprawnieiw trakcie uzytkowania obiektu, przy braku zmianyceny koricowej; zlecenie rob6t zkonjecznych clowykonanier a wyniklych po odkryciu i ocenie stanu technicznego wzildzen infrirstruktury techniczne.;,1'2'2 zntiana sposobu wyko'ania PrzedrniotLr ul1lowy, zakresu rob6t, rokalizacji rob6t w sytuac_ji: a)odntien'ego od przyj gtych w dokumentacji pro.jektowej rLrb srwioR warunkow georogicznycrr,geotcchnicznych' hyclrologicznych skLrlk'jqcych nienrozriwoscia zrearizowania przedmiotu umowy przyclotychczasowych zalo2eniachtechnologic znych,b) ocirnienne ocl przyjgtych w dokurnentacji projektowejlrrb STwroR r'varLrnki terenowe, w szczegolnosci istnienie zinwen taryzowanycrr r.b blgcrniezinwentaryzowanych obiekt6q w rym wyst4pie'ia'a tererie brdowy 
'iervybuch6w, niewypalolv rubznalezisk archeologic znych' kt6rc uuiemozliwiajq lub Lrtrucr'iajq wykonanie r-ob6t ,a warunkach

przewiclzianych tv Ltmowie' c) koniecz.t.{c zretrliz<rwtrnia przecrrniotu umowy przy zastosowaniu i''ych
rozwiz\zah technicznych lub materialow ych ze rvzglgdu ntt zmianyobowiqzujqcego prawa lnb
okolicz'osci gospodarczych, cl) koniecznosi rsunigcia sprzecznosci w dokume'tacji w przypadku
tltenroznodci us'nigcia sprzecznos ci przy pomocy wykladni, w szczcgolnosci, gdy sprzec zne zapisy maj4
rowrry slopiefi pie^'vszeirstwa, e) zmiany sprwoclowane wprowacrzeniem przez Zamawiajqcego zmian w
clokutnentac-ji projekttlwe.j, jezeii takie zrniany tjokumentac.ji okaz4 siq ko'ieczne, w szczeg6lnosci z
uwagi ua wplogi jednostek uzgadniaj4cych lub opiniujqcych. 1.2.3 zntianyw przypadku wyst4pienia
ntezamierzonego pominiqcia w przedrniarach okreslonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do
prawicltowego wykonania calosci zam6wienia poclstarvowego, a takze w przypaclku obiektywnej
koniecznosci zmniejszenia, bqclz zwigkszenia jeclnostek przedmiaroll,ych i zerkresu robot zam6wienia
podstalvowego (nie dotyczy zarn6wiefr dodatkolvych, ktorych przedmiot wykracza poza obiekt, nie ;est
ob-igty przedmiotem zam6wienia zawartym rv SIWZ ). Zastrze2elic- jezeli konieczno$c rob6t
dodatkowych wynika z blEd6w lub zaniedbafi wykonawcy, prace takie zostan4 wykona ne przez

wykonawca bez dodatkowego wynagroclzenia. I .3 Zmiany postanowieh umowy dotyczzlcych odbior6w
oraz ttzyskania stosownych pozwolen, uzgoc.lnien itp.: 1.3.1 DopLr szczalnajest zmiana sposobu
przeprorvadzenia odbiorut koticowcgo, prob lLtb test6w, w sytLracji, gdy taka zmiana okaze siq konieczna
do prawidlowej oceny nalezvtego wykonatria przecJmiotu uulowy przezwykonarvc Q, w szazegoSrosci,

gdy zrnianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnycli robot, 1.3.2 Dopu szczarna jest zniana
obrrwiqzk(rw wykonawcy innych niz wykonzrnie rob6t bLrclorvlany ch pc:przezich rozszerzenie lub



ograniczenie, np. u, zakrcsic ocinoszqcym siq do uz-yskania oclpowicd.ic. decyz'ii administracyirrych'

pozwolen, zgod lub uzgodnien, rv syluacji, gcly podmiot trzcci lub Za'rrawiajqcy takich obowi4zkor'v nie

wykonali rub ich wykonanie moze siq lvi4za6 z *trucrnieniami' ktore mogE wptynqc'a mo2liwosc

wykonania umo\^T przezwyk.nawcE. 
1.4 Dopuszczarnzr 

jest zmiana os6b skierowanych do reallzacii

zam6wienia, w odniesieniu clo osob wskazanych przezwykonal'cq'a 
etapie postEpowa*ia o udziele*ie

zam6wienia publicznego lub zmiana poclwyko'arvc6w: 
l .4'r znianyosob i podmiotow zdolnych do

wykonania zamowicnrrl, w pfzypadku zclarzen iosowycir niczaleZnych Od wykonawcy' na uzasacltlione

wystqpienie wvkonar'v cv' r'4'ZZmianv osobv pelni4cej *"1"t:-:::l:':1^""- ;j:t-;il'It:'

:,:T::;T'::1ffiIJ ;:::T-.: :^':J':Jffi ;" ni2 wskazane w pk'l 1 4 I

r.4.2 zm\any w pkt. r.4. r.-1 .4.3. sz1. clopuszczalne w sytuacji, gcly osoba zastqpujEca dotychczasowq

osobg bEdzie posiada6 closu,iaclczenie potrvieror"ju:" 
:.lnienie 

warunk6w'clzialu w postgporvan\tprzez

wykonawca lub gdy wykonar,vca otr.zynralby co najmniej tyle samo p'nktow w ramach kryteri'tn oceny

ot-ert ,.Doswiadczenie 
kaclry wykonawcy,, za doswiadczenie i krvalifrkacje zastqpuj4cei osoby' co osoby

wskazanej w ofercie; 1.4.4 Dopu szczalnajest rolvnie zzmanapodwykonawcy' 
zgodnie z $ 8 ust' 18

111ow!, w sytuacji' gcly wykonawca nie clysponuje iu2 zasobarni *,skazarego w ofercie podmiotu' iezeli

wykaLe,2e zastgpujqcy poclmiot spelnia okreslone r,r,clokurne'tacrr zarntiwienia warunki'dzial'w

postEpowaniu, r.4.5 Zamawiai4cy, na pise'rrry wniosck wykonawcy, dopnszcza zmiang podwykonawcy

rub rezygna cie zudzrafurpodwykonaw cy przyrealizacji 
przedmiot, urlrowy' zm\anamoze nast4pic

wylEcznie po przeclstawieniu pfzezwyko'awcq oSwiaclczenia podwykonalvcy o jego rezy'unacji zud,ialu

w realizacii przedmiotu umowy oraz o braku roszczefr \r,obec wykonawcy z tytuiu rcalizacii robot' Forma

zapratynaleznosci przystuguj4cej poclr.r,ykonawco^, nroze ulec zmianie zprzyczyltobiektywnych' 
jcsli

zosta'ie wprowadzona do 'mowy 
aneksem podpisa'ym przezstrony umowy' 1'5 Pozostale zmiany w

szczeg6lnosci w zakresie 1.1-1.4 spowodowane nastgpujqcymi okolicznoSciami: a) sila wyLsza

uniemozliwiaj4ca wykonanie przedrniotu urnowy zgodnie zsrwzlub postanowieniami umowy' b)

rezygnacja przez zan-nwraiqcego z rearrzacir czqsciprzedmiotu urllowy' c) kolizj a z planowanymi lub

r6w'oregre prowadzon ymt przezi''c podmioty i'rvestycjarni; w takim przypadkrr zmiany w utnot*ie

zostan4 ograniczone clo zmian konicczrych powoclujqcych r-mikniqcie lub usu.iqcie korizji, d) zmiany

uzasaclntone okolicznosciami, o ktorych mow^ w afi. 3571 Kodeksu cywilnego, e) gdy zaistnieje inna

okolicznosc prawna, ekonomrczna lrb techniczna, sk'tk'jqc'a niemozlilvosci4 wykonania lub nalezytego

wykonania urro\^y zgodnie zsrwzrub postanowienia'ri Lrmowy, f) zmia'y prowadz4ce do likwidacii

oczywistych ornylek pisarskich i rachu'kowych 'v 
tresci'mowy.r.6 Wszystkie powyzsze postanowienia

wpunktachl'1-l.5stanowi4katalogztnian,nakt6reZanawiaj4cylnozewyrazi(zgodg.Niestatrowizl

iednoczesnie zobowitlzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodztyzad'ego roszczenia w stosunkn do



zamatvia'iqcego' I '7 zamawia-iqcy dopusz cza zntianqlvysokosci wynagrodzenia wykonawcy w zakresie,w jakirn zniany okreslone w ust' I pkt I ' 1-l '5, w przypadk,, gcry zntianyte rnaj4 wprywrra wysokosiwyttagtoclzenia \{yftellawcy' w takirn przypaclk, ustarenie zmianywy:,^ok'sci wy'agrodzenia, w ,,mwyn;tgrodzenia za rvykonanie clttneg.r zlecenia, nastilpi zgodnie z odpowiedni' stosowanymi zasadamiokreslonymiw 
$ 4 ust' 3lub ll umowy zzastrze2eniem, ze zmianawysokosciwynagrodzeniaumownegobrutlo lub wynagrodzenia za wykonanie da'ego zlecenia nie przekro czy 3%upierwot'ej wartosci unowy.I '8 Irricjatorem zmian no2e byc Zanawiaj4cy lub wykonal,vc a poprzezpisemne wyst4pie'ie w okresiettbrtwityzywania umow y zawiera'iEce opi"- proponow,nych znri,n i ich uzasadnienie. r.9 stronawyst'ptll*ca o zmiatlq postatlowieti umolvy zobowiqzatra jcst do udokurnentowania zaistnieniaokolicznosci' o kt6rych mowa w ust. I i 2 ninic-iszego paragrafir. w'iosek o zmiang postanowieir umowytttusi byd wytaLony 

'a 
pisrnie' 2' warunkiem wprowa crzenia zmian zawartejumowy jest sporz4dzeniepocipisanego przez Strony p'otokolu zmianyumowy okreraLj4ce go wzyczyny zmiany orazpotwierdza'j'1cego lvyst4pienie (odpowiednio) co na.jurniej.iedne.j z okoliczno6ci wymienionych wninie'iszym paragrafie' Protok6l zmianyumowy bgdzie zarqcznikiem do aneks tt.3. zntiany umowy mogqbyc dokonane r6wniez w przypaclkrr zaistnienia okolicz'osci wskaza'ych w art. r44r.rst. l pkt 2-6 ustawyPzp,

I \/.6) INFORMACJE ADMINIS TRACYJNE

lv'6'l) sposrib udostgp'iania inf,rmacji, charakterze p'utirym (jezeli clorvcz1.,1;

srodki sluz4ce ochronic informac.ii o charaktcrzc po'rhym

lv'6'2) Termin skladania ot'ert lub rvniosk6rv o dopuszczenie clo udzialu rv postgpowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: I 0:00,

Skr6cenie tetminu skladania wniosk6',v, ze wzglE<lu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem):

Nie

Wskazac por,vody:

JEzyklLrb jgzyki, rv jakich mogq byi sporzilclzane ofefty lub wnioski o clopLrszczenie clo udziatu w
postqpowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwiqzanitr ol'ert4: do:

1V.6.4) Przovidujc sig uniervaznienie

okres w clniach; 30 (od ostatecznego terminu sklada'ia ofert)

postqpolvania o udziclcnie zarnriwieniao w przypadku



nieprzyznania srodk6rv, kt6re *rialy b-v6 przeznaczone 
na sfiuansorvanie 

calosci lub czqsci

zam6rvienia: Nie

N.6.5) lnformacie dodatkorve 
- -^r,.r-znika'ri musi byc podpis alr^przez wykonawcq

tv.6.6) rnformacje dodatkowe: l'ofertzr \\rLtzzzalzlcznikatl " wskazanymiwe

Zamarviaj4cywymaga,atlyofcrtqpodpisarrozgodrriezzasadamireprezetrtacltt

wlaSciwym reiestrze 1ub ewidc'cji dzialalnosci gospod arczei'JeZeli osobai osoby podpisuj4ca ofertg

dztilana podstawie peinomocnictwa, 
to pelnomocnictr'vo 

to rnusi obejrnowac uprawnienie clo podpisania

oferty. petnonrocnictwo musi zosta. zrozone wf^' zcrfertil w oryginale lub notarialnie poswiadczonei

kopii. Do pelnomocnictwa 'alezy 
zarqczycdokunrenty 

potwierdzai qce' ze osoba udzielaj4ca

pelnornocnicwa byla upowaz'iona do reprezentowania 
wykonawcy w dacie udziela'ia pelnornocr-rictwa

(co mo2na wykaza6 w szczegorrLo.ci przez zal4czcn\eoaprru, 
Kr"j"'":*^:.::rrn" S4dowego) '2'zasady

sktadania oferry przezpodmioty wysrEpulqce wsp6lnie: 2.1. wymagane osr'viaclczenia -"it"::,- 
pkt lll'

3) (oSwiadczenre wykonawcy o spelnianin wanrnkow .clziahr w postqpowaniu omz oswiadczente

wykonawcy, ze nie pocllega rvyklucze*iu na poclstawic art. 24 r-rst. 1 pkt 1 2 --73 i uSt' 5 pkt 1', 2 i 4

ustawy pzp) powin'y by6 zroLone przezkaZclego wykonar'r'cg' wspolnic ubiegaj4cego siq o zam6wicnie'

oswiadczenia te rnajq potwierclzac spet'ia*ie rvarunk6w uclziahu w postqpowaniu oraz brak podstatv

wykluczenia w zakresie, w ktoryrn kazay z wykonawc6w wykaz*je spelnianie warunk6w'dziatn w

postEpowaniu oraz brak poclstay q,yklucz enia.2.2.wykonawcy 
skladajqcy ot'ertq wspoln* zobowiqzani

s4 do ustanowienia pelnomocnika c1o reprezentorva'ia ich rv postqpowa.iu albo pclnomocuika do

reprezentowa'ia ich w postqpowaniu oraz do zawarcia ulxowy w sprawic zamowienia' Dokume't (iub

dokumentyl zawierai4cy ustano'vienie pelnonrocniktr musi zar,viera6 w szczegolnosci: wskazanie

postqpowaniaozarn6wierriepubliczne,ktoregoclotyczy,Wykonawcowubiegaj4cyclrsigwspolnieo

udzielenie zanr6wienia, wskazanic usta'owionego pelnomocnika i zakres jego unrocowania' Dokttment

(lub dokurnenty) zawieraj4cy ustanowienic pelnonroc'ika musibyc poclpisany w irnie.iu wszystkich

wykonawcow ubiegaj4cych sig wspornie o udzielenie zamowie nt^, przezosoby uprawnione do skizrda'ia

oswiadczefr woli, wymienione we wlasciwy'r rejestrze r.b ewidencji wykonawc6w' Ustanowienie

przedmiotowego pelnomocnika moze zosta c zawarterv urnowie o wsp6tdziataniu zlo'oneiwrazz ot-ertq'

Dokument (lub dokurnenty) zawie rilqeyustarowienie pernomocnika musi zostai zlo,ony wraz z ofert4 lv

formie orygi'atu rub 
'otarialnie 

posrviadczonej kopii. Do ci.kume'tu (lub dokumentow) zawieraj4cego

ustanowienie pelnornocnika nalez y zalqczycdokumenty potwierclzaj qce, Le osoba udzielerjtlca

pelnomocnictwa byia upowazniona do replczentowania wykonawc6lv w dacie udzielania

pelnomocnictwa (co mozna wykaza. w szczeg6rnosci przez zal4czcme odpis' z Krajowego Reiestru

S4clowego) .2.3.Wszelka korespondencja orazrozTtczenia clokonywane b9d4 wyt4cznie z

pelnomocnikiem. 2.4. Wypelniaizlc formularz ofefty' jak rtlr'r''iez inne clokumenty' powoluj4c stq na



;|Iff #;,;:J",- r;,:,,ffir-.: :.:::l 
wp i s a i cra n c doryc zqce wykonawc 6w

wyko'awca, kt6ry powoluje sig ' a llle pelnonrocnika fych wykonawc6w. 3.
nich pocr.sta w wyktuczenia orzrz;:il:l;r:,:J]':l"t:* w celu wvkazaniabraku istnienia wobec
ttdzialu lv postgpowaniu, 

zanrie szCTa in'..*^ :"*""'c' 
w JaKllll powohrje

w pkt r r 3) (oswiadc,.,,i.,rrk;;;:ffir', J'H::ff;;;H: 
" 
-d:i;

ff ffi :::::-,::::ff ;::,::,(1' 2 i l ustawv Pzp)' q'wvkonawczr 
rv renninie 3 dni ,rr zernriesz czeniar,,:r:i: 

t,:.::t'- 23.iusr. 5 pkt
o kt6rej mowa w art. 86 usr. 5 usraw y pzp oor."o^),',,^;::ttt:"czenia 

na skonie intemerowe.i informacji,
ltrzy,ale2noici Iub brakLr u.rrnr,.t*y 

Pzp przekazuie Zanawia-iqcenru oswiadczenie (w oryginale) o
pkr 23 usrawy pzp. wraz 

^ orr"i,ii):t,0" 
tt,' sanre'i gr'pv kapitatowe.i o kt6rej mowa w art. 24 ust. Irem o5wiad czettia o przynale2noslci 

clo tt .wykonawca powinien przedstawii, pod rygorem lvykru 
:j sarnej grupy kapitalowej,

dowodv, 2e powiqzania z innym wykonarvcq n , orr*u::;;;il:ilnia 
o uclzielenie zamtiwienia,

,nkui-encji w postgpowaniu 
o

udziele'ie zanr6wienia' wyrnagarte oiwiadczenie, o kt6ry*r mo\,va w zcraniu pierwszrynr powinno byi
zIo20rrc przezka2dego wykonawca wspornie ubiegaj4cego sig o zam6r,vienie w odniesieniu do
wykonawcti w' ktorzY zlo2ylioclrgb'e oferty' wykonawca jest upraw'io'y zrozyc wraz zofert4
oswiadczenie (w oryginale) o brzrk. przynale2nosci 

cro gnrpy kapitarowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lLrtego 2007 r' o ocruonie ko'kurenc.ii i konsLrrncnt6w,.iezeri 

wykonawca nie .kapitalowej' wvkonawca'iesl zobowiqzarv ztoLvtosrviadczcn,: ;;, r;'r:::rt',:::'h'eJ 
s"rpv

kapitalowej zgodniez prawcl4' p' ustaleni u z,are2yt4starannosci 
q,2e nie zachodzqw jego przypadkupnwi'4zaniatworzilcegrupg 

kapitalowE, w rozunrieniu ustawy z crnittr6 lutego 2007 r.,o oclu.oniekonkurencji i ko'sument6w oraz ze swiado'ro.ciq, ze skladanie 
'ieprawd ziwych,oiwiadczeri shlz4cychuzyskaniu zam6wienia publicz'cgo podlega odpowiecrziarnosci karnej. w takirn przypadku, wykonawcanrozc ttie skladac oswiaclczenia o br-akrr przy,ale2,oici cro te,i samcj g^rpy kapitarowej, na poclstawre i wokolicznosciach' o kt'rych mowil w aft' 24 ust.l l ,stawy pzp, tj.w terminie 3 dni od dnia zamie szczenitrna stronie internetorve.i zamawiaj4cego infomrac.ji z otwarciaofert. Zamawia.jqcy nie bgdzie 16wniez wtakic-j sytua cji wzywal wykonar'vcy do uzupelnienia oswiadcze'ia o braku przynale'nosci do te-j same_jgrupy kapitalowej ' 5' Zatnawiaj4cy wykh,rczy wykonarvca z postqpowa'ia, o ire- zajclQ wobec tegowykonawcy okoliczno(ci *'skazane w art, 24 ust. I pkt 12 _ 23 orazust. 5 pkt 1,2 i 4ustawy pzp.6.

wykonawca nie jest obowiqzan y do zlo2enia oswiaclczefr lub clokument6rv potwrerd zaj4cych
okoliczno(ci' o ktdrych rnowa rv pkt III.4) i IU.5) (aktLralue na dzieh zlo2enia oswiadcze'ia lub
dokunrerrty' kt6re potwierdzaj4 okolicznosci spel'iania wanr'k6 w udziatuw posl*powaniu oraz braku
poclstaw do wykluczenia)' ieleli:1) wykonawca u'skaze clostgpnosc oswiaclczeh lub clokument6w, o
kttlrycli lnowa rv pkt lll.4) i lll.5) w fonnie elektronicznej pocl ola-eSlonylri acJres:rmi interret.wymi



og6lnodostqpnycrr 
i bezplatnvch baz danvch, w szczesolnosci 

rejesff'- t*l:::-:l-rl*t"^.I,u ,i*^'

#: T:il ff *x*6#:ft {*l; :; :',

I{i*r; :*. x i :rW llli ** tT' {ll' $ ;'
ust. 4aa ustar^ry z dnia 20 sierpnia 199'7 r'o lkaiowYmll-'.r.r""*.i 

Gospoclarczej 
zgodni e z arl' 46 ust' 1

oraz wydrukow z centralnej Erviclcncji i lnforrnacji o Dztalatnos", 

Joo^r^rrosci Gospodarczej 
i Punkcie

ustawy z dnia 6 nrarca 20rg r. o centralnej Elviclencji i Inforrnacji o Dzialalnt 

u.r.nrn rub dokumenty' o

Informacji dla przedsiqbiorcy (Dz.u. poz' 647)'2) wykonarvca *'skazt o"lt'u..ro, 
w szczegolnosci

:HHJ;,:":#I;:**1: 
fi: ;:-JJ" ;"J: z ar'| e'|us'1 1 us'iawv Pzp

w takim przypadku Zamawiajilcy 
,,v celu potwierdzenio 

rprtoio"ia warunkow uclziatu w postqpowaniu

ffi I',::::H[ffi ::ll.i*-:::'rffi 
;:j"ffiT::";;ffi:'-"

Polskiej, zamiast doktrrnentow, o kt6rych mor,va." ptt rrr.+1 t*n,,,-llT:;iljff;I;T;'jl::

ewicrencji i informacji o clzialalnofci gospod afcze)'je'eli oclrqbne plzeplsy w;;;awca 
*a siedzibq

,ub ewidencj i) - skia d a *-,::,]:l:;ru; 
"::: 

. ;i.:"":J;';';.ffi ffi ' 
ll' o 

"o 
"on 

o

lub miejsce zamieszkania' 
potwictd':u* ":::::;;; tvc wvstawione nie wczesniej niz 6

up adrosci " 
o "*""-::-".i**X;:; : # J :; " 

::or vrn w vko"-1- 
:, ^'' 

s iecrzib q

miesiEcy przedL'rplvwem 
termin 

;r;;, kt6rej dokument dotyczy' nie wydaie stq

lub miejsce zamieszkzrnia 
lub niejsce zatn::::::t -^ osoba' ktorei dol 

dnio

dokumentow, o kt6rych mowa w pkt T- zastqpuje sie ie .ofum'"t'-^'ff'flT.',T;l.l,i,d,, *o
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4) Czas fnyania Ir
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termin *'ykonania :

okres w dniach:

data rozpoc zpcia:

data zakonc zenia: 2020_lI_30

5) Kryteria oceny ol'ert:

6) INFOR\{ACJE DODATKOwE:

czg56 nr: 2 Nazrva: Regrracj e wrazortt standardorvych z odtrvorzeniem nawierzchni rnetod4 ,,slurry seal"

1) Kr6tki opis przednriotu zam6wieni a fttierkoic, zarves, roazai t ittit dostetw, usrtrg lub robot

budowrantch rub okrererie zapotzebowattia i wyntagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okresrenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Szczeg6lowo

przedmiot zam6wienia okreslony zostal w Dokumentacji technicznej (Rozclzial v) i przeclmiarach rob6t

(ltozdzial Vl) SIWZ'

2)Wsp6lnySlorvnikZam6wiefi(CPV):45231111-6,4523314I-9,45233142-6

3) warto56 czgsci zam6lvienia(ieieli zamalviaiqcy podaie informacie o rvartoSci zam6wienia):

ofertou'a brutto

wytrzymlloS0 zaPraw na Sciskanie
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4) Czas trwania lub tergrinwykonania:
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data tozPocLqcra:'

data eakonczeila: 
2020-1 1 -30
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