Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.ursus.warszawa.pl

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej
usprawnienia ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zgłoszonego w
ramach budżetu partycypacyjnego.
Numer ogłoszenia: 27642 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy , Plac Czerwca 1976 roku 1, 02495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursus.warszawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej usprawnienia ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus zgłoszonego w ramach
budżetu partycypacyjnego, Kod CPV 71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane,
inżynieryjne i kontrolne Kod CPV 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
I.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.wykonanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej na usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus zgłoszonego
w ramach budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie: a.map
dla celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej
dokumentacji - o ile będzie wymagany w postępowaniu, b.opracowania raportu o
oddziaływaniu na środowisko - o ile będzie wymagany w postępowaniu w sprawie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, c.wykonania projektu budowlanowykonawczego, d.wykonania przedmiarów robót jako zestawienia przewidywanych do
wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
opisem i kosztorysów inwestorskich, e.wykonania specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót, f.wykonania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie
ulic wraz zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem, g.opracowania wytycznych do
planu BIOZ, h.yskania niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej na rzecz i w
imieniu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, i.wykonania projektów stałej organizacji ruchu
wraz zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na następujących ulicach :
wyznaczenie obustronnych pasów rowerowych na drogach zbiorczych: a.Dzieci Warszawy
odcinek od ul. Ryżowej do ul. Plutonu Torpedy (dopuszcza się na części ulicy wyznaczenie
samodzielnej drogi dla rowerów) b.Plutonu Torpedy odcinek od ul. Dzieci Warszawy do ul.
Kościuszki c.Kościuszki odcinek od ul. Plutonu Torpedy do ul. Spisaka d.Spisaka odcinek od
ul. Kościuszki do granicy m. st. Warszawy e.Cierlicka odcinek od ul. Kościuszki do ul. Lalki
dopuszcza się wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego na istniejącym chodniku f.Walerego
Sławka odcinek od ul. Dzieci Warszawy do ul. Bohaterów Warszawy dopuszcza się
przeprojektowanie i rozbudowanie obecnie wyznaczonego ciągu pieszo rowerowego na
wydzieloną drogę dla rowerów g.Keniga na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do ul.
Warszawskiej dopuszcza się przeprojektowanie i rozbudowanie obecnie wyznaczonej
wydzielonej drogi rowerowej na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do ul. Zagłoby
b.dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na wszystkich ulicach
jednokierunkowych: 1.Plutonu Torpedy odcinek od ul. Sosnkowskiego do ul. Bohaterów
Warszawy dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów 2.
Rakietników odcinek od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Sosnkowskiego dopuszcza się
wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów 3.Cierlicka odcinek od ul. Rynkowej do
ul. Plutonu Torpedy dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów
4.Braterstwa Broni odcinek od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Osieńskiego dopuszcza się
wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów 5.Sosnkowskiego odcinek od ul.
Regulskiej do ul. Kościuszki dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla
rowerów 6.Spisaka odcinek od ul. Kościuszki do ul. Regulskiej dopuszcza się wyznaczenie
pasa rowerowego pod prąd dla rowerów 7.Wiosny Ludów odcinek od ul. Bohaterów
Warszawy do ul. Osieńskiego 8.Wiosny Ludów odcinek od ul. Dzieci Warszawy do ul.
Opieńskiego 9.Achera odcinek od ul. Rakietników do ul. Plutonu Torpedy dopuszcza się
wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów 10.Orderu Uśmiechu odcinek od ul.
Braterstwa Broni do ul. Kościuszki 11.Konińska odcinek od ul.1-go Maja do ul. W. Sławka
12.Adamieckiego odcinek od ul. W. Sławka do ul.1-go Maja 13.Nurzyńska odcinek od ul. 1go Maja do ul. Obrońców Helu (dopuszcza się przeprojektowanie ulicy na drogę
jednokierunkową) 14.Wapowskiego odcinek od ul. Obrońców Helu do ul. Plac 1905 roku
15.Plac 1905 roku odcinek 16.Komunardów odcinek od ul. Wapowskiego do ul. Pużaka
17.Rydzyńska odcinek od ul. Bandurskiego do ul. Legnickiej 18.Zaczarowanej Dorożki
odcinek od ul. Bony do ul. Królów Polskich dopuszcza się możliwość wprowadzenia
elementów uspokojenia ruchu 19.Grabskiego odcinek od ul. Przemysława do ul. W. Kadłubka
20.Laskonogiego odcinek od ul. W. Kadłubka do ul. Orłów Piastowskich dopuszcza się
wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów 21.Czerwona Droga odcinek od ul.
Orłów Piastowskich do ul. W. Kadłubka dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod
prąd dla rowerów 22.Konotopska odcinek od ul. W. Kadłubka do ul. Leszczyńskiego ew.
Gierdziejewskiego 23.W. Kadłubka odcinek od ul. Czerwona Droga do ul. Laskonogiego
dopuszcza się wyznaczenie pasa rowerowego pod prąd dla rowerów 24.Królów Polskich
odcinek od ul. Zaczarowanej Dorożki do Barbary Radziwiłłówny (dopuszcza się możliwość
wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu 25.Brzechwy odcinek od ul. Sosnkowskiego do
ul. Cierlickiej 2.pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy w zakresie objętym
niniejszym opisem bez dodatkowego wynagrodzenia. II.Wymagania dotyczące
przygotowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej: 1.Pozyskanie
niezbędnych map do wykonania przedmiotu zamówienia należy do obowiązków projektanta i

odbywa się na jego koszt. 2.Przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania
decyzji lokalizacji celu publicznego - o ile będzie wymagany w postępowaniu .
3.Dokumentację należy opracować w oparciu o warunki uzyskane od Zamawiającego i od
zarządcy dróg tj. Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich oraz
Zarząd Transportu Miejskiego - nadzorcy komunikacji autobusowej 4.Dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót winny być sporządzone
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. oraz innymi właściwymi przepisami
obowiązującymi w dacie oddania dokumentacji. Winna zawierać m. in. a.opis techniczny
zawierający: dane ogólne, stan istniejący, rozwiązania projektowe, b.wykaz robót: roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, obliczenie objętości robót ziemnych, roboty brukarskie,
roboty różne (np. regulacje wysokościowe nawierzchni wewnątrz posesji), c.wszelkie
konieczne uzgodnienia, d.opracowanie geodezyjne z uzgodnieniami ZUD co najmniej 2
oryginalne egzemplarze i jedna kopia kolorowa) - o ile będzie wymagany w postępowaniu,
e.część rysunkowa: plan orientacyjny w skali 1:10000, plan sytuacyjny w skali 1: 500, profil
podłużny w skali 1:500/50, przekroje normalne ze szczegółami w skali 1:50 i 1:10, przekroje poprzeczne we wszystkich miejscach charakterystycznych ze szczególnym
uwzględnieniem wjazdów do posesji, f.stała organizacja ruchu wraz z koniecznymi
uzgodnieniami np. Zarząd Dróg Miejskich, Inżynier Ruchu, ZUD, i inne wymagane do
danego zakresu prac, g.wszelkie projekty branżowe niezbędne do wykonania projektowanych
robót zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi z odpowiednich służb - o ile będzie
wymagany w postępowaniu, h.inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją wraz z
projektem zieleni, i.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 1129. j.przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym tzw. ślepy oraz kosztorys
inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r Dz. U. z 2004 r. Nr. 130 poz. 1389 z poźn. zm. na roboty: drogowe, docelową
organizację ruch i ewentualne branże towarzyszące, 5.Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych ST winna odnosić się do konkretnych warunków i wymagań
zawartych w dokumentacji projektowej. 6.Projekty winny być opracowane z uwzględnieniem
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 7.Dokumentacja projektowa w
swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję. Z uzasadnionych względów technologicznych,
ekonomicznych lub organizacyjnych dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na
znak towarowy, patent lub pochodzenie. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być
dopisek dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 7.Wszystkie egzemplarze projektu
winny być oryginałami z czytelnym naniesieniem rozwiązań projektowych, jak i uzbrojenia
podziemnego barwne oznakowanie elementów). Wszelkie kolizje z urządzeniami
podziemnymi, ciekami wodnymi itp. muszą posiadać indywidualne rozwiązanie projektowe w
formie tekstowej jak i rysunkowej. 8.Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym DZ. U. 2004, Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.. 9.
Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie winny zawierać zestawienie przewidywanych
do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem

właściwych ST (nr Specyfikacji Technicznych), z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych. Przedmiar musi obejmować wszystkie niezbędne roboty związane
z budową ulic, odtworzenie nawierzchni dróg, przejścia pod drogami, doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego itp. W przedmiarach i kosztorysach należy ująć konieczną ilość ziemi
organicznej i wartość obsiania trawą odcinków pasa drogowego poza nawierzchnią. 10.W
przedmiarach robót oraz kosztorysach inwestorskich należy dokonać podziału na roboty
związane z robotami: drogowymi, instalacyjnymi oddzielnie dla każdej branży,
11.Opracowanie wytycznych do planu BIOZ należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
120, poz. 1126. 12. Wykonana dokumentacja stanowić będzie podstawowy materiał do
sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w procedurze przetargowej na
wykonawstwo tego zadania. W ramach nadzoru autorskiego zamawiający oczekiwać będzie
od projektanta przygotowywania odpowiedzi na pytania o charakterze technicznym (pytania o
wyjaśnienia projektu, uszczegółowienie lub wyjaśnienie rozwiązań technicznych i rozwiązań
wynikłych w tym zakresie), postawionych przez wykonawców w trakcie postępowania
przetargowego o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych zakresem
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, w okresie od ogłoszenia przetargu do
jego ostatecznego zakończenia. Ponadto wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w
trakcie budowy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia bez dodatkowego
wynagrodzenia III.Dokumentację projektową budowlano - wykonawczą należy opracować i
dostarczyć Zamawiającemu w następującej formie: 1.Projekt budowlano-wykonawczy: w
wersji papierowej pisemnej w 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD w
formatach zapisu do programu autocad oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach PDF, .dwg.
2.Uzgodnienia + mapy wraz z wypisami z rejestru gruntów wraz z załącznikiem graficznym
przebiegu trasy pozwalające na wejście w teren: 5 egz. w wersji papierowej (pisemnej).
3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: w wersji papierowej pisemnej w 2 egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej jako pliki graficzne i tekstowe w rozszerzeniach PDF, Word.
4.Kosztorysy inwestorskie, przedmiary w wersji papierowej pisemnej w 2 egz.+ 1 egz. w
wersji elektronicznej na nośniku CD jako pliki programów kosztorysowych i tekstowych w
rozszerzeniach .ath, PDF i Word. 5.Zamawiający zwraca uwagę, iż wykonawca winien
przewidzieć wszelkie niezbędne procedury administracyjne zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia itp., jakie tylko okażą się niezbędne do wykonania zamówienia i nie może od
nich odstąpić lub też oczekiwać, iż zamawiający od nich odstąpi. 6.Łącznie z protokołem
przekazania dokumentacji Wykonawca dostarczy oświadczenie o kompletności dokumentacji
i o zgodności kosztorysu z projektem. Opracowana dokumentacja powinna gwarantować
uzyskanie prawomocnego zgłoszenia zezwalającego na usprawnienie ruchu rowerowego w
Dzielnicy Ursus lub uzyskanie pozwolenia na budowę - o ile będzie wymagane w
postępowaniu. IV.Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawczą powinna spełniać
warunki wynikające w szczególności z: Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku Dz.U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawy z dnia 27 marca 2003
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z
późn. zm., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. z 2010 Nr
213 poz. 1397 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne tekst jednolity Dz. U. z 2012
r., poz. 145 z późn. zm., Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm., Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, Zarządzenia
Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 roku w sprawie
wprowadzenia jednolitych stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcyjno-użytkowym Dz.U. Nr 130, poz. 1389. Uwaga! W przypadku wydania nowych
aktów prawnych należy je zastosować, tak by złożona dokumentacja odpowiadała aktualnemu
stanowi prawnemu na dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
Proponowane rozwiązania oraz ewentualne warianty rozwiązań projektowych należy
uzgodnić z Zamawiającym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.07.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4
000,00 zł słownie:cztery tysiące złotych 2.Wadium musi obejmować okres związania ofertą
tj. do dnia 17 .03.2015 roku; 3.Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.02.2015 roku o
godz. 12:00 2.Formy i miejsce wnoszenia wadium 1.Wadium może być wnoszone zgodnie z
art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących formach:
2.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego: w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego Numer
rachunku Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr konta: 32
103015080000000 550030136 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu
wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek
Zamawiającego. 3.Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach
Wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
oryginał składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 kasa parter . w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z
późn. zm. w kasie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr 1 w
godz.: poniedziałek - piątek: 8 00 - 15 30 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 9 S.I.W.Z. 5.Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 8.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy skazany przez Wykonawcę.
9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienia omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszą; 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami
zgodne z art. 46 ust. 5 jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c.zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11.Zamawiający, nie później niż na
7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono
po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał jedną usługę

•

objętą przedmiotem zamówienia tj. wykonaniem co najmniej 1 (jednej
kompletnej) dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dotyczącej
branży drogowej o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w warunku są:
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług,
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z
uzasadnionych o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na
rzecz, którego usługi wykazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
wyżej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie
zamówienia, do uznania spełnienia warunku udziału w postępowaniu , w
zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp, tj. warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia, winien go spełnić co najmniej jeden z podmiotów
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona
oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oceni czy
wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Jeżeli
Wykonawca nie spełni warunku w pełnym zakresie, będzie podlegał
wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w
oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie
dysponował dwiema osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, którym
to osobom zamierza powierzyć funkcję projektanta i sprawdzającego.
Uprawnienia budowlane muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014 r. poz.
1278 lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w
zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. Osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zobowiązane będą pełnić funkcję
projektanta i sprawdzającego przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wpisane
w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadać muszą wyżej wymienione kwalifikacje. Zamawiający dokona oceny
oferty pod kątem osób zdolnych do realizacji zamówienia, oceni czy wykaz i

•

załączone oświadczenie potwierdzają spełnianie warunku. Jeżeli Wykonawca
nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym
zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy
oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających o udzielenie zamówienia, do uznania spełnienia warunku udziału
w postępowaniu , w zakresie dotyczącym art. 22 ust. 1 pkt 3 uPzp, tj. warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający
uzna warunek za spełniony łącznie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku w
pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Zamawiający
dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą
spełnia nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez
Wykonawcę w ofercie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: Formularz oferty sporządzony według wzoru
druku - stanowiący załącznik nr 1 do S.I.W.Z , Tabela- spójność realizowanego projektu z
istniejącą siecią dróg rowerowych- stanowiąca załącznik nr 8 do S.I.W.Z , Tabela - trwałość
materiałów i zastosowania najlepszych dostępnych technik i technologii stanowiąca załącznik
nr 9 do S.I.W.Z , Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach Wykonawca
dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem potwierdzenie
przelewu, oryginał poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji
bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn.zm., składa w

kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 - kasa parter .
Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia; O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej S.I.W.Z. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania
oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione oświadczenie
podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunki wskazane w art. 22 ustawy
winny być spełnione łącznie w zakresie: dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz
potencjału finansowego. Warunki wynikające z dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy, są to warunki
których spełnienie skutkuje dopuszczeniem do procedury udzielenia zamówienia
publicznego; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku składania oferty
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie w
treści zgodnej z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy - musi być złożone przez każdego
Wykonawcę. Warunki wynikające z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy powinien spełnić,
każdy Wykonawca oddzielnie. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia - każdy z nich - składają listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr
50, poz.331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należą do tej samej grupy
kapitałowej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno
być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani
do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia
pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu i siedziby, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, dokument
pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu

warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku,
jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
oświadczenia i dokumenty wymienione w części II rozdział II niniejszej S.I.W.Z.,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczeniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się takiego
zaświadczenia. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, składa
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w
Art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ppkt. 1-3 i ppkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1-4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•
•

1 - Cena - 50
2 - Wartosć techniczna - 30
3 - Ocena ekonomiczna - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie
wynagrodzenia, terminu realizacji umowy lub przyjętych rozwiązań technicznych w
przypadku: wystąpienia siły wyższej; wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie
stawek podatku od towarów i usług; nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym
terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; przedłużenia
procedury przetargowej wynikającej między innymi z postępowania odwoławczego; zmian
przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; zmniejszenia lub ograniczenia
środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, czy też pozyskanie dodatkowych
środków finansowych pozwalających na szybszą jej realizację; wydłużających się procedur
uzyskania niezbędnych uzgodnień w jednostkach miejskich np. Zarząd Dróg Miejskich,
Inżynier Ruchu, ZUD, i innych wymaganych do danego zakresu prac o czas ich pozyskania.
konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z
uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków

w stosownym czasie; wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi
technologiami i postępem technicznym; konieczności wykonania usług zamiennych,
dodatkowych lub uzupełniających; wprowadzenia przez Zamawiającego zmian
zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek
konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji, itp.
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian odnośnie: osób przewidzianych do realizacji
zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak:
śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą
posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z
należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z
Wykonawcą; wykazu prac, a w szczególności zakresu i wartości prac, pod warunkiem, że
zapewni to prawidłową realizację umowy. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest
złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian,
uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Wykonawca nie
będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia,
jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub
opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ursus.warszawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Dzielnicy Ursus Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr
1, 02-495 Warszawa pok.122 Koszt specyfikacji-10zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Dzielnicy Ursus Przyjmowanie
korespondencji i skarg pok.18, Plac Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

