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Ogloszenie nr 5063 80-N-2020 z dnia 2020-02-17 r.

Zarzqd Miejskich Inwestycji Drogowych: Wykonanie rob6t budowlanych zwi4zanych z budowq wind w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Budowa urzqdzefi diwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia : Zamieszczanie obowi4zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mogA ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno5d, lub dzialalnoSd

ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaty zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4
integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w art.
22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz30yo, os6b zatrudnionych przezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich
jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postgpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryl/powierzyli prowadzenie postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez

z

mawiajqcych

Nie

JeZeli tak, naleZy wymienil zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6 adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych parflstw czlonkowskich Unii
Europejskiej

z16
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maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:
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Informacje dodatkowe:

I.

1) NAZWA I ADRES: Zarzqd Miejskich Inwestycji Drogowych, krajowy numer idenryfikacyjny 14146726600000, ul. ul.

Sokratesa 15 , 0l-909 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo Polska, tel.22 569 14 00, e-mail mid@znnd.waw.pl, faks 22
569 14 01.
Adres strony i ntemetowej (URL) : www. zm i d.waw.

pI

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi

i

urzqdzen lub format6w

plik6q kt6re

nie s4 og6lnie

dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO: Administracja samorz4dowa
I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (je|eti dotyczy):
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku
wsp6lnego ptzeprowadzania postgpowaniazzamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z
zamawiaiqcych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, cry i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie
postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkuzdego

indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu

i narzeczpozostatych

z zamawiaj4cych

zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony' pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uryskad pod adresem (URL)
Tak

www.zmid.waw.pl

Adres strony internetowej' na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia
Tak

www.zmid.waw.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w inny spos6b:

Nie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:
Tak
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Inny spos6b:
ofertg pod rygorem niewaino6ci sklada sig w formie pisemnej
Adres:

Zarz4dMiejskich Inwestycji Drogowych ul. Sokratesa 15, 0l-909 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystania z narzgdzi

i urzqdzefi lub format6w plik6q

kt6re nie sq og6lnie

dostgpne

Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tychnarzgdzi mo2na uzyska6 pod adresem: (URL)

SEKCJA

II.l)

II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Wykonanie rob6t budowl anych zttiqzanych z budowq wind w

ramach zadaniainwestycyjnego pn. Budowa urz4dzeh dZwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego

Numer referencyjny z ZP I | 4lPNl

l0 I 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo2liwo6ci skladania ofert czgSciowych
Zam6wienie podzielone jest na czg5ci:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w odniesieniu do:
tylkojednej czg5ci
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych

czgSci

lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zamriwienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:
Jedna czg56

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoSt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie
zapotrzebowania i wymagafi

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania

na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych rwiqzanych z budowq
wind w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urzqdzefi dzrvigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w fym:
Cze66 1: Budowa 2

wind w istniej4cych wieirycach zlokalizowanych w rejonie dworca PKP Powi5le. Czg56 2: Budowa 4 wind

w rejonie ul. Wybrze2e Ko6ciuszkowskie. CzgS6 3: Budowa 2 wind w istniej4cych wie2ycach zlokalizowanych w rejonie ul.
Solec. Na zakres przedmiotu zam6wienia skladaj4 sig m.in.:

l)

roboty drogowe, 2) roboty konstrukcyjne prowadzone w

istniej4cych obiektach budowlanych wiaduktu, 3) stala organizacja ruchu, 4) zieleri, 5) budowa kanalizacji deszczowej, 6)
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przebudowa sieci wodociqgowej, 7) budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznej,8)
przebudowa o6wietlenia.

II.5) Gl6wny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
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II.7)Czy prZewiduje sic udzielenie zam6wiei,o kt6rych mowa w art.67 ust。

l pkt6i71ub w art.134 ust.6 pkt 3 ustawy

Pzp:Tak
Okrèlenie przedmiotu,wielkòci lub zakresu Oraz warunk6w najakich zostana udzie10ne zam6wicnia,o kt6rych mowa w art
67 ust.l pkt 6 1ub w art.134 ust.6 pkt3 ustawy Pzp:zamawittaCy przewidtte m021iwo66 udziclenia zam6wiei,o kt6rych

mowa w art.67 ust.l pkt 6 ustawy Pzp,polegttaCyCh na pOwt6rzeniu podobnych prac zgOdnych z przedmlotem zam6wienia
podstawowego,w zakresie m.in.回 rob6t branη drogOW可 ,掛 rOb6t bran″ kOnstrukcゴ nd,腱 lrOb6t branη
sanham可 ,J rOb6t
bran2y elektroenergetycznei,国

zieleni,国 in″ nier五 ruchu.Zam6wienie zOstanie udzielone pod warunkiem,2e ZamawiaiaCy

bOdzie posiadal niezb9dnèrodki flnanso、 ve oraz、 v szczeg61noSci,gdy pOtrzeba zlniany zakresu prac b9dzie、

vynikala ze

zlniany uwarunkowan mattyCh wplyw na realiza● o przedmiotu zam6wicnia Udzielone zam6wienie b9dzie realizOwane na

zasadach umOwy podstawow可

.

Ⅱ.8)OkreS,W kt6rym realizowane bOdzie Zam6wienie lub okres,na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa lub okres,na

kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny systenl zakup6w:
miesiaCach: 10 ′b dniach:
′ι

data rozpoczOcia:

11・

′b Zakoiczenia:

9)InfOrmacje dodatkowe:Rozpocz9cic:w dniu podpisania umowy(dla ka劇 可 cZQ̀Ci zam6wienia).ZakOiCZenie:10

miesiOcy od dnia podpisania umowy(dla ka2dei cZ96Ci Zam6wienia).

SEKCJA ⅡI:INFORDIACIE o c璽 △RA≦ TERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYⅣ
FINANSOWYⅣ II TECHNICZNYM

l,

IH.1)WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1)Kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okre61onei dzialal■

o6ci zawodowei,o ile wynika to z

odrObnych przepis6w
Okrèlenic、 varunk6、 v:
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre(lenie warunk6w: I . Wykonawca posiada minimalny obr6t w okresie ostatnich 3 lat obrotowych,
prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy, w tym okresie, w wysoko6ci nie mniejszej niZ:

a

je2eli okres

l) dla Czg6ci I (PowiSle):

10.000.000,00 zl w kuhdym roku obrotowym 2) dla Czgi;ci 2 (ul. Wybrze2e KoSciuszkowskie): 10.000.000,00 zl w ka'Zdym

roku obrotowym 3) dla CzgSci 3 (ul. Solec): 8.000.000,00 zl w kaZdym roku obrotowym 2.Wykonawca posiada oplacone
ubezpieczenie odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na
sumg gwarancyjn4 co najmniej:

l)

dla Czg6ci 1 (Powi6le): 1.000.000,00

zl2) dlaCzqi'ci2 (ul. Wybrze2e Ko6ciuszkowskie):

1.000.000,00 zl3) dla CzgSci 3 (ul. Solec): 1.000.000,00 zl
Informacje dodatkowe WartoSci podane w walucie innej niZ PLN w dokumencie potwierdzaj4cym spelnienie warunku, bgd4
prznliczane na PLN wedlug Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogloszonego w dniu opublikowania ogloszenia o

zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie niniejszego
zam6wienia muszq wykaza6, 2e warunki okre6lone powy2ej, spelniajq l4cmie wszyscy Wykonawcy.

III.f3)

ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunk6w:

l. Wykonawca winien wykaza6,2e w okresie ostatnich

5 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

aje1eliokresprowadzeniadzialalno5cijestkr6tszy-wtymokresie, nealizowalznaleLytqstaranno6ciE: l)dlaCzg5ci I
(Powi5le): 2 roboty budowlane polegaj4ce na budowie szybu wraz z monta2em windy, w tym

I

robota budowlana byla

prowadzona prry zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w. 2) dlaCzgici 2 (ul. Wybrze2e Ko5ciuszkowskie): 2 roboty
budowlane polegajqce na budowie szybuwrazzmontahem windy. 3) dla Czg5ci 3 (ul. Solec): 2 robofy budowlane
polegaj4ce na budowie szybu wraz z montalem windy, w tym

I robota budowlana byla prowadzona prz! zabytku wpisanym

do rejestru zabytk6w. 2. Wykonawca winien wykaza6,2e ma do dyspozycji osobg legitymuj4cq sig uprawnieniami i

kwalifikacjami zawodowymi, kt6ra zostanie skierowana do realizacji zam6wienia.

l)

dla Cz96ci

I (Powi6le): Wykonawca

przedstawi osobg na stanowisko Kierownika budowy (odpowiedzialny za wykonanie rob6t bran2y konstrukcyjno

-

budowlanej), oraz spelnia minimalne wymagania: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalno6ci konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy zdniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U. z
201 8

r., poz. 1202 ze zm) oraz rozporz4dzef wykonawczych do ustawy Prawo budowlane lub na podstawie ustawy z dnia

22 grudnia20lS r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej
(tj. Dz.

tJ .

z 2018 r,, poz. 2272); b) co najmniej w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, pelnila

funkcjg na stanowisku kierownika budowy, przy co najmniej
18 miesigcy brala udzial

I budowie srybuwrazzmontazem windy; c)przez

co najmniej

w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub

inwentarza muzeum bgd4cego instytucj4 kultury. 2) dlaCzgsci 2 (ul. Wybrze2e KoSciuszkowskie): Wykonawca przedstawi
osobg na stanowisko Kierownika budowy (odpowiedzialny za wykonanie rob6t bran?y konstrukcyjno

-

budowlanej), oraz

spelnia minimalne wymagania: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci

konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22018 r., poz.
1202 ze zm.)

orazrozporzqdzet wykonawczych do ustawy Prawo budowlane lub na podstawie ustawy z dnia22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U.

22018 r,, po2.2272); b) co najmniej w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, pelnila funkcjg na
stanowisku kierownika budowy, prry co najmniej

z16

I budowie

szybu wraz z monta2em windy; 3) dla Czg5ci 3 (ul. Solec):
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Wykonawca przedstawi osobg na stanowisko Kierownika budowy (odpowiedzialny za wykonanie rob6t braniry
konstrukcyjno

-

budowlanej), oraz spelnia minimalne wymagania: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalno5ci konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca 1994 r. prawo
budowlane (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.) orazrozporz4dzef wykonawczych do ustawy prawo budowlane lub na
podstawie ustawy z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.

tJ .

z 20 I 8 r,, poz. 2272); b) co najmniej w okresie ostatnich S lat przed uptywem

terminu skladania ofert, pelnila funkcjg na stanowisku kierownika budowy, przy co najmniej

I budowie

montazem windy; c) przez co najmniej I 8 miesigcy brala udzial w robotach budowlanych prowadzonych

szybu wraz z

prry zabytkach

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bgd4cego instytucj4 kultury.
Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu

imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnodci przy realizacji zam6wienia wraz zinformacj4 o kwalifikacjach zawodowych
lub doSwiadczeniu tych os6b: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie niniejszego zam6wienia musz4wykaza6, Le
warunki okre$lone powy2ej, spelniaj4 lqcznie wszyscy Wykonawcy.

rII.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art.24 ust. I ustawy pzp

lll.2,2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy
przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreSlona

w art.24

ust. 5 pkt I

ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre5lona

w art.24 ust.

5 pkt 2 ustawy pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre3lona

w art.24 ust.

5 pkt 4 ustawy pzp)

3)WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCη

W CELU WSTη PNEGO
POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W
IⅡ 。

POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Òwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speinianiu warunk6w udzialu w postcpOWaniu
Tak
06wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcil

Nie

4)WYKAZ OSWIADCZEtt LUB DOKUMENT6w,sKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCη

IⅡ 。

W
POSTη POWANIU NA WEZWANIE ZAⅣ IAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,0
KTORYCHル 10WA W AM.25 US■ l PKT 3 USTAWY PZP:
W celu po● vierdzenia braku podstaw、 vykluczenia na pOdstawie art.24 ust.5 pkt l ustawy Pzp― odpisu z wlàci、 vego
r● eStru lub z centralntt ewidencil i infOrma●

i O dZialalnoSci gospodarczei,je2eli odrObne przepisy wymag■

l wpiSu dO
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rejestru lub ewidencji.

rrr.s) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W

posTDpowANIU NA WEZWANIE zAMAwIAJAcEGo w CELU POTWIERDZENIA oKoLIczNoScI, o
KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

rrr.s.l) w zAKRESIf, 5PET,NIANIA WARUNXfW UlZt4LU W POSTIPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spelniania warunku o

kt6rym mowa w SEKCJI IIL 1.2) pkt. I

rocznym obrocie wykonawcy, za okres ostatnich 3 lat obrotowych,

a

-

o6wiadczenia wykonawcy o

jeZeli okres prowad zenia dzialalnoSci jest kr6tszy

ten okres. 2. W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w SEKCJI

-

za

III. 1.2) pkt.2 - dokument6w

potwierdzaj4cych, Ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci
zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sumg gwarancyjn4 okre6lon4 przezZamawiaj4cego. 3. W celu potwierdzenia
spelniania warunku o kt6rym mowa w SEKCJI

IIL

1.3) pkt. 1 - Wykonawca sklada wykaz dotycz1cy do6wiadczenia

Wykonawcy, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest kr6tszy

- w tym okresie, rob6t

budowl anych wraz z podaniem ich przedmiotu (rodzaju), dat wykonania i

podmiot6w, na rzeczkt6rych roboty zostaty wykonane. Do powyzszego wykazu powinny by6 dol4czone dowody, 2e
wymienione w wykazie roboty zostaty wykonane naleirycie, w szczeg6lno5ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoticzone, prry azym dowodami, o kt6rych mowa s4 referencje
b4d2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a jeheli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niejest w stanie uzyskad tych dokument6w-inne

dokumenty. 4. W celu pofwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w SEKCJI

III. L3) pkt, 2 - wykaz dotyczqcy

potencjalu kadrowego, skierowanego przez Wykonawcg do kierowania robotami budowlanymi , wraz z informacjami na
temat kwalifikacji zawodowych, uprawnief, do wykonania zam6wienia,atak2e zakresu wykonywanychprzezni4 czynnoSci

oraz informacjq o podstawie dysponowania t4 osob4.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:
Irr.6) WYKAZ OSWIADCZf,N LUB DOKUMENTOW SK,AOANYCH PRZEZ WYKONAWCq W

posrEpowANlu

NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO

KTORYCH MOWA W ART.25 UST.

I PKT

w CELU POTWIERDZENIA oKoLIczNoScI, o

2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
l. Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sig o udzielenie zam6wienia,
ewentualnie umowa o wsp6ldzialaniu, z kt6rej bgdzie wynika6 przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik mo2e by6
ustanowiony do reprezentowania Wykonawc6w w postgpowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy. Petnomocnictwo winno

byt

zalqczone w formie oryginalu lub notarialnie po6wiadczonej kopii; 2.Dokumenty, z

kt6rych wynika prawo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona zazgodno{6 z oryginalem przeznotariusza)
wzglgdnie do podpisania innych oSwiadczeri lub dokument6w skladanych wraz z ofertq, chyba,2e Zamawiajqcy moZe je
uzyskad w szczeg6lnoSci za pomoc4 bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w szczeg6lno6ci rejestr6w publicznych w

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne Dz.U.
22017 poz.570), a Wykonawca wskazal to wraz ze zloieniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z
dokument6w zlo2onych

wrv z ofertq

3. Zobowiqzanie w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnoSciach innych

podmiot6w w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu. 4.O6wiadczenie dot. podmiotu trzeciego, na

z16
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kt6rego zasoby powoluje sig Wykonawca,2e nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.

I pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. l, 2

i 4 ustawy Pzp. 5.Kosztorys ofertowy. 6.W celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszc zenia na stronie internetowej informacji z otwarcia

ofert' o kt6rym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przskazuje Zamawiaj1cemu o6wiadczenie o prrynale2nosci lub braku
pr4rnale2noSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust.

I

pkt.23 ustawy pzp.Wrazze zloheniem

oSwiadczenia, wykonawca winien przedstawii pod rygorem wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia dowody,
2e powi4zania z innym wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
rv.l) oPrs
IV. l.

l) Tryb udzielenia zam6wieni

a:

Pr zetarg

nieograniczony

lV.l.2) Zamawiaj4cy 2qda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
Zamawiaj1cy wymaga wniesienia wadium, na caly okres zwi4zania ofert4, w nastgpujqcej wysoko5ci: dta Czg3ci I
(Powi5le): 30.600,00 zl dlaCzgici 2 (ul. Wybrze2e KoSciuszkowskie): 25.900,00

IV.l.3) Przewiduje

zl dlaCzg{ci

3 (ul. Solec): 22.700,00 zl

sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie
Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si9 zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si9 zloZenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza sig zloZenie oferfy wariantowej

Zloilenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem

ofefi

zasadniczej:

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

17

.02.2020, 13:37

https: I lbzp.uzp.gov.pll ZP }0PodgladOpublikowanego.aspx?id:cd...

Maksymalna I iczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w

:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Pr

zew idziana maksym

alna I iczba uczestn ik6w umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obej muje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie katalog6w
elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicmych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach
umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w:

IV. 1.8)

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogloszeniem)

Nie

Nale2y podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, rvynikaj4ce z opisu przedmiotu zam6wienia:

Nale2ry poda6, kt6re informacje zostanQ udostgpnione wykonawcom w trakcie

aukcji elektronicmej oraz jaki bgdzie termin ich

udostgpnienia:
I

nformacj e doty czqce przebi egu aukcj i e lektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej

mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri)

ijakie

b9d4

warunki,

na

jakich wykonawcy bgd4

:

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego,rozwiqz:afi i specyfikacji technicznych w zakresie pol4czeri:

z16
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wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicmej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:
1V.2.2)

Kryteria

ryteria
:ena oferty (brutto)

Znaczenie
50,00

rkres udzielonej rgkojmi zawady przedmiotu umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust.

I

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

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

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacie dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania
stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rontiqzah:
Nale2y podai informacje na t€mat etap6w dialogu:

Oz16
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadad wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzqdzeh
informatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokodci postqpieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie z\o2yli nowych postqpief, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Term in otwarcia I icytacj

i elektronicmej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej

:

lstotne dla stron postanowienia, kt6re zostanqwprowadzone do tre3ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego,
albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty czyce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano

wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazat zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeni a zmian:
Zamawiajqcy dopuszcza w trakcie realizacji Rob6t, na podstawie art. 144 Ustawy Pzp Zmiany postanowiefi zawaftego migdry

l z16
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Stronami Kontraktu w stosunku do trèci Oferty Wν

kOnawcy.WypelniaiaC przeSlank9 art.144 ust l pkt l Ustawy Pzp

ZamawittaCy OkreSia zakres,charakter oraz warunki wprowadzcnia zmian:1.Nic可

9te(nieZinwentaryzowane)uzbrojenie

podziemne terenu,kt6re nie zostalo uwzg19dnione na mapach do ce16w pr● cktOWych,poprzez zmian9 terrninu rcalizatti Rob6t

i/1ub wynagrodzenia umownego 2.Zwiγ zane z zawieszeniem Rob6t przez instytutte ZewnOtrzne,poprzez zmianO terlninu
realizatti Rob6t.3.Zwiγ ane z odkryciem w gruncie przedmiot6w niemo21iwych dO zidentynkowania przed przystttieniem do

Rob6ttakichjak m.in.glazy narzutowe,niewybuchy,przedmioty wymagaaCC ochrony Konserwatora Zabytk6w,poprzez
zmianO termhu realizatti Rob6t ylub wynagrodzenia umOwnego.4.WynikttaCe Z kOntcznòci dokonywania zlnian,
aktualizagi,uzgodniei budowlanych w proiektaCh budowlanych,wykOnawczych lub techno10gicznych,w szczcg6inòci:
czasowa organizacia ruChu,pr● ekt pOSadowicnia,zlniany kOnstrukcガ ne w pr● ektaCh pOprzez zmianO tcrrninu realizacJi Rob6t
i/1ub wynagrodzenia umownego.5.Zwilzane z konieczno6cia realizacii poStulat6w nie uwzg19dnionych na ctapie
prOiektOWania,w tym wynikttaCych Z wydanych opiniν

decyai administracガ nyCh Mazowieckiego Wttew6dzkiego

Konsenvatora Zabytk6w,a ze wzg19d6w spolecznych kOniecznych dO speinienia,poprzez zmianO terrninu realizatti Rob6t

wynagrodzenia umownego.6.Wynikai"e Z nieprzewidzianych sytuattitakichjak koHtte transponowe,kOmunikacガ

powod可 。ce zniSZCzenia,uszkodzenia,wymagttaCe naprawy wplywaaCe na zmianO terminu realizac」
terlnhu redLacil Rob6t,7.W przypadku wysta口 ema si″ wy2SZei pOprzez zmね

νlub

ne

i Rob6t,poprzez zmian9

n9temhureJセ atti

Rob6t Л ub

wynagrodzenia umownego l)Sila wy2szajest to zdarzenie,kt6rego Strony nie mogly przewidzie6,kt6remu nie mog″
zapobiec ani kt6remu nie moga przeCiWdziala6,a kt6re uniemo21iwia Wykonawcy wykonanie w cz9̀ci lub calo6cijego

zobowれ zan.2)Sila Wy2sza ObttmttC naSt,pttaCe zdattenia:(a)wttna,dZialania wttenne,dZialania wrog6w zewnOtrznyCh;(b)
tcrroryzln,rewolutta,przewr6t woiskOWy lub cywilny,woina dOmOwa;(c)Skutki zastosowania amuni● lW● SkOWI,
materia16w wybuchowych,skttenie radioaktywne,z wyittkiem tych kt6re moga by6 spOWOdowane u″

Wykonawc%(d)kttSki

η

Wi010We,jak huragany,powodJe,trz9stnお

ciem iCh przez

」 emi;(c)bunt"niepokoie,strttki,Okupa●

e budOWy

przez osoby inne ni2 Personel Wykonawcy;8.Zwittane z ewentualnymi pomylkamii brakami w wielobranわ wei dokumentatti
oraz zwllzanych z nれ przedmiarach rob6t,na podstawle,kt6rei realiZOwanyjest przedmiot Umowy poprzez zmian9 terminu
realizacil Rob6t i/1ub wynagrodzenia umownego.9.w przypadku wystOpienia:回

Rob6t dodatkowych w Юzumieniu art.144

ust l pkt 2 Ustawy Pzp poprzez zmianO terminu realizacJi Rob6ti/1ub wynagrodzenia umownego,z zastrze2enicm tre6ci
Warunku 8.l ust 5.回 Rob6t dodatkowych w rozumieniu Warunku 8.l ust S poprzez zmianO terminu realizatti Rob6t‖

Rob6t

zamiennych w rozumに niu Warunku 8.l ust 4 poprzez zmianO terminu redizatti Rob6t 10.W uZasadnionych przypadkach,na
2。

danie Zamawi可 lCCgo,dopuszcza si9 podzial przedmiotu UmOwy na odttbne przedmloty Odbioru Koncowego lub Odbioru

Ostatecznego.W tym przypadku warunki ninieisZego Kontraktu stostte Si9 0dpowiednlo do tych przedmiot6w Odbioru
Koicowego lub Odbioru OstatcczncgO(za wyiatkた

m Warunku dotyczoCCgo zabezpieczenia naleη

W przypadku ponadprzec"tnegO CZasu trwania procedur admmistracガ

tegO Wykonania umowy).11.

nych,poprzcz zmね nO terminu redizatti Rob6t.12.Przy

Wガ γ kOWO niesprzガ 可り〕ych Warunkach atmosferycznych uniemo21iwittaCych prawidlowe wykonywanie Rob6t,poprzez
zlnianO terminu realizatti Rob6t.Przez wyittkOWO niesprzガ

晰 aCe

warunki atmosferyczne rozumie d9 takie,kt6re za wzg19du na

wymogitechnologiczne determinttaCe wykonanie poszczeg61nych rob6t,skutktta WStrzymaniem prowadzenia tych2e rob6t,a
ilo66 dni wystOpoWania wyiatkOWO niesprzゴ ainCyCh Warunk6w atmosferycznych lub intensywnò6 opad6w skutkttaCa
przeszkodami,o kt6rych mowa wy2eijeSt Wi9ksza od̀rednitt z OStatniego pi9ciolecia liczac wsteCZ Od daty zlo2enia Ofeny
Okresem por6、 vna、 vczym b9dzie miesiaC 13.W przypadku,gdy zapewnienie odpo、 viednich、varunk6w pracy Personelowi

ZamawiaiaCegO i/1ubjakimkolwiek innym wykonawcOm zatrudnionym przez Zamawi筍

2z16
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prawnie ustanowionychwladz publicznych, bgdzie prryczyn4 poniesienia nieprzewidzianych koszt6w przez
Wykonawca,
poprzez zmiang wynagrodzenia umownego o ten koszt. 14.W przypadku blgdu w elementach odniesienia (blqd
w usytuowaniu,

poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Rob6t), kt6rych Wykonawca nie byl w stanie wykryd wczeSniej, poprzezzmiang
terminu realizacji i/lub zmiang wynagrodzenia umownego o koszt jaki poni6sl z tego tytulu Wykonawca. 15. W przypadku
wystqpienia nieprzewidzianych ,,warunk6w firycznych" definiowanych jako naturalne i wytworzone przez czlowieka
warunki

fizycme oraz inne frzyczne przeszkody

i zanieczyszczenia,

kt6re napotyka Wykonawca na Terenie Budowy przy realizacji

Rob6t, wlqczaj4c warunki podpowierzchniowe i hydrologiczne , ale wylEczaj4c warunki klimatyczne, poprzez zmiangterminu
realizacji Rob6t i/lub zmiang wynagrodzenia umownego o kosa jaki poni6sl z tego tytulu Wykonawca. 16. W przypadku

jakiegokolwiek op6Znienia, utrudnienia lub uniemoZliwienia, spowodowane go przez
Zamawiajqcego, lub personel
zamawiaj4cego lub innych wykonawc6w Zamawiajqcego na Terenie Budowy, lub mozliwe im do prrypis
ania, poprzezzmiang
terminu realizacji Rob6t. 17. Z powodu Nieprzewidywalnych brak6w mozliwoSci zatrudnienia personelu Wykonawcy
lub
dostgpno5ci D6br, spowodowane przez epidemig lub dzialania rzqdowe poprzezzmiang terminu realizacji Rob6t. g.
l

w

przypadku op6Znienia lub przerwania Rob6t z powodu op6Znienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek
Rysunku lub

instrukcji poprzez zmiang terminu realizacji Rob6t. 19.

w

przypadku wystqpienia kt6rejkolwiek z nastgpuj4cych okolicznosci:

a) konieczno6d zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobie2enie awarii b) dostosowanie Dokumentacji projektowej
do zasad

wiedzy technicznej lub usunigcie kolizji; c) bgdzie to konieczne ze wzglgdu na zmiang przepis6w prawa; d)
spowoduje
przyspieszenie ukoriczenia Rob6t lub usprawni proces budowy; e) bgdzie niezbgdne
do ukofczenia Rob6t; f) zmniejszy

Zamawiajqcemu koszy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Rob6t: g) poprawi uirytecznol(Rob6t; h)
dostarcz,y
Zamawiajqcemu pozytku; poprzez zmiang terminu realizacji Rob6t i/lub zmiangwynagrodzenia umownego.
20. Na zgodny
wniosek Stron obiektywnie uzasadniony konieczno6ci4 w zakresie zmiany terminu realizacjiRob6t.
22. W prrypadku gdy
warunki wynikaj4ce z umowy o dofinansowanie projektu ze Srodk6w UE nie byly znane na etapie
skladania ofe*, Zamawiajqcy
przewiduje mozliwoSi zmiany Kontraktu poprzez zmiang wynagrodzenia umownego,
w zakresie obowi4zk6w wynikaj4cych z
zawartei umowy o dofinansowanie projektu ze Srodk6w UE po wczeSniejsrych negocjacjach z Wykonawc4.23. po
wykonaniu
Rob6t zamiennych lub Rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w Warunku 8.1 ust 4 i 5 Zamawiajqcy
moze sporzqdzi(aneks do

umowy o charakterze porzqdkuj4cym.24. Zamawiaj4cy ma prawo zmniej szyt zakresUmowy

dotycz,4cy rob6t ka2dego

Wsp6lzamawiaj4cego/ych, kt6rych szczeg6lowy zakres jest okre6lony w dokumentacji projektowej,
opisie przedmiotu
zam6wienia oraz kosztorysach ofertowych sporz4dzonych przezWsp6lzamawiaj4cego/ych.

w przypadku zaistnienia w/w
okolicmodci Zamawiajqcy przewiduje zmiang Kontraktu poprzezzmiang wynagrodzenia umownego
i/lub okresu realizacii
Rob6t.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.t) spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ieleli dotyczy):
Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu:

Data: 2020-03-03, godzina:

1

0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebgudzielenia
zam6wienia (przetargnieograniczon

y, przetarg

17.02.2020,13:37
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ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazad powody:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich mog4 by6 sporzEdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> polski
IV.6.3) Termin z1iqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w' kt6re

mialy byd przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub

czgSci

zam6wienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZALAcZNIK I - INFORMACJE DOTYcZACE OFERT cz4ScrOwvcn

CzgS6

nr: I Nazwa: Budowa

l) Kr6tki

2 wind w istniej4cych wiezycach zlokalizowanych w rejonie dworca PKP Powi3le.

opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zakres, rodzaj i

iloit

dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny

produktn uslugg lub roboty budowlane:
2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 45220000-5'

3) WartoSd czgsci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
Warto6i bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiqcach:

l0

okres w dniach:
data rozpoczgcia:
data zakofrczenia:

5) Kryteria ocenY ofert:

Kryterium

Znaczenie

:ena brutto

t0,00

rkres udzielonej rgkojmi zawady przedmiotu umo\r/) 10,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

14z16
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Czg5d

nr:

l) Kr6tki

2 Nazwa: Czg!;( 2: Budowa 4 wind w rejonie ul. Wybrze2e Ko5ciuszkowskie

opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i

zapotrzebowania i wymagari)

iloit

.

dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

t w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:
2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 45220000-5,

3) WartoSd czgSci zam6wieniafieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartofci zam6wienia):
Warto66 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach: 10
okres w dniach:
data rozpoczgcia:

data zakofrczenia;

5) Kryteria oceny ofert:

(ryterium

Znaczenie

lena brutto

60,00

rkres udzielonej rgkojmi zawady przedmiotu umow) 40,00

6) INFORJVIACJE DODATKOWE

CzgSd

nr:

:

3 Nazwa: Czg{6 3: Budowa 2 wind w istniej4cych wiezycach zlokalizowanych w rejonie ul. Solec.

f) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit,

zakres, rodzaj i

iloit dostm', uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:
2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 45220000-5,

3) Warto56 czgSci zam6wieniafie2eli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):
WartoSd bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:

l0

okres w dniach:
data rozpoczgcia:
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data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

:ena brutto

50,00

rkres udzielonej rgkojmi zawady przedmiotu umow) 10,00

6) INFORMACJf, DODATKOWE:

6z16
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