Usługi - 336211-2017 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 1 z 20

Usługi - 336211-2017
26/08/2017

S163

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Warszawa: Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
2017/S 163-336211
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy
5252248481
ul. Czerniakowska 71 lok.703
Warszawa
00-715
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.: +48 222774208
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Faks: +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zzw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym
nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych
wybranych ulic w Warszawie – część B.
Numer referencyjny: 23/PN/2017
II.1.2) Główny kod CPV
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90712100
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania
terenów zieleni miejskiej wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym
nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych
wybranych ulic w Warszawie.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznik nr 1 do
SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia
podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej
konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w
budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi podobne do
wskazanych w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu
oferentowi: 7
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Modlińska / Jagiellońska
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacja prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336211-2017:TEXT:PL:HTML&ticket=S... 2017-08-28

Usługi - 336211-2017 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 3 z 20

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Płochocińska
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336211-2017:TEXT:PL:HTML&ticket=S... 2017-08-28

Usługi - 336211-2017 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 4 z 20

Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Światowida wraz z ulicami: Hanki Ordonówny, Książkowa, Ćmielowska,
Świętosławskiego, Milenijna, Trakt Nadwiślański
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336211-2017:TEXT:PL:HTML&ticket=S... 2017-08-28

Usługi - 336211-2017 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 6 z 20

określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Myśliborska / Strumykowa
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Mehoffera / Świderska
Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Al. Solidarności / Radzymińska
Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
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2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Wysockiego / Odrowąża wraz z ul. Bazyliańską oraz Ogińskiego
Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
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c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Chodecka, Łabiszyńska, Łojewska, Suwalska
Część nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336211-2017:TEXT:PL:HTML&ticket=S... 2017-08-28

Usługi - 336211-2017 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 12 z 20

Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Trocka / Borzymowska
Część nr: 9
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Targowa
Część nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Marywilska / Czołowa
Część nr: 11
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71320000
71220000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja organizacji zieleni wzdłuż
wybranych ulic, inwentaryzacja zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni, dokumentacja wykonawcza nasadzeń oraz
wielobranżowa dokumentacja wykonawcza zmian zagospodarowania
terenów w pasie drogowym oraz terenach sąsiadujących a także nadzór
autorski nad realizacją prac realizowanych na podstawie dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja ofertowa / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania fazy 1 etapu 2 zamówienia /
Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa
opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w
obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza
pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących
wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
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zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na
budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) –
Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta
nadzoru autorskiego w takcie realizacji prac będących przedmiotem
zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III
Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma
obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienie podstawowe.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej dwa projekty zagospodarowania zieleni na
terenach publicznych o powierzchni minimum 3ha, każdy o wartości co
najmniej 25 000 PLN brutto;
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
— jednego architekta krajobrazu z wykształceniem wyższym,
posiadającego co najmniej dwuletnią praktykę zawodową,
— jednego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, budowlanej
lub drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Uwaga: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z
późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
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kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. wykazu usług;
2.2. wykazu osób.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie
warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:
nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2017
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71 lok. 703, 00-715
Warszawa, VII piętro, pokój 715.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania
ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako
„jednolity dokument”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ. Jednolity dokument stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia
– w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal
aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu:
3.1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.1.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3.1.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
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3.1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór o świadczenia określa
załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia
podstawowego.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do
treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z
niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
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Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2017
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