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Adr€s strony jnterneto!,vej, na której zamaWidjący !dostępnia specyfikację IsLolnych Warunków Zamów]eniaI

warszawa'stat.9ov.pllzamowiell;a-p!'Iicz.e-uś/

Warszawa: Przygotowanie dokumentacji na potrzeby

termomodernizacji budynków Urzędu statystycznego w Warszawie.

znak wAW-FA.27 1.5.2015

Nu mer ogłoszenia: 124811 - 201 5; data zamieszczen ia: 21.08.2015

oGŁosZENlE o ZAN/ÓWIENIU - usługi

zamieszczanie ogłoszeniaI nieobowiązkowe

ogłosŻenie dotyczy:

M ŻamóWienia publiczneqo

! zawa'c 
" "mowy 

ramo*"1

! uslanoWien a dYnamlcŻn€qo syst€m! zakupóW (Dsz)

SEKCJA l: zAMAWIAJAcY

l. 1)NAZWA lADRES: Urząd statystyczny w Warszawie !]' 1 sierpnia 21 
' 
02-134 Warszawa, Woj'

mazowieck e, tel. 22 464 22 50, faks 22 A46 7A 33.

Adres strony internetowej zamawiającego: www'stat'goV'pl/urzedy/warsz

I. 2) RoDZAJ zAlv]AwlAJĄcEGo: Administracja rządowa terenowa'

sEKCJA tI: PRzEDMloT zAMÓWlENlA

ll'1 ) oKREŚLENlE PRzEDMloTu zANIÓwlENlA

ll.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez Żamawiającego: PrŻygotowanie dokurnentacjina poirzeby

termomodernlzacji budynkóW Ulz ędu statystycznego w Warszawie. znak WAW-FA'271 5 2015'

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: us]ugi.

ll.'l.4) okreśtenie przedmiotu oraz wielkości lub zaklesu zamówienia: Przedmiotem zamóWienja jest

ptzygotowanje dok!mentacji na potrzeby terrnomodernizacji budynków Użęd! siatystycznego w

WarsŻawie, wykonanie audytóW en-'rgetycznych W oddziałach Urzędu statystycznego W Warszawie w

sied cach' ostrołęce i ciechanowie oraz inwentaryŻacji budowlanej W oddziale lJE ędu Statysiycznego

W Warszawie W ciechanowie' Lokallzac]a| '1) oddział w ciechanowie: u]. NadrŻeczna 1' 06*400

clechanÓW' 2) oddz ał w ostrołęce| L]l' lnsurekcyjna 3' o7-410 ostrołęka' 3) oddzia| W s edlcach: ul'

Pułaskego 19/21' o8-110 sled ce' zadanie 1:Wykonanie audytów energetycznych zgodnie z

Wytycznymi Rozpożądzen]a Minlstra lnfrastruktury Ż dnja 12 kwietnja 2oo2 r' z póŹniejszymi zmlanami

(z uwŻqlędnieniem przepisów obowiąŻujących od 1 styczn a 2019 r' w przypadku budynkÓW

zajmowanych przez w]adze pubLiczne oraz będących ]ch w]asnością) W sprawie Warunków technlcznych

jakim powinny odpowia(]ać budynkl i jch usytuowanie dla b!dynków zloka]izowanych: 1) pży uL'

NadrŻecznej 1 W ciechanowie' 2) przy ul' Pu]askiego 19/21 w sledlcach' 3) prŻy ul' lnsurekcyjnej 3 w

http:/,Azp1'pońa].uzp.gov.pl/indcx.pĘ?ogloszenie=show&pozycja:12481 ] &iok=20'- ' 2015-08'21
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ostrołęce. Żadan e 2: Wykonanje ]nwentaryzac]i Wie obranżowej d]a budynków Użędu statystycznego

W Warszawie będących siedzibą oddziału w ciechanowie' rnieszczących się przy ul' Nadżecznej 1 W

c echanowie' zamawiający szacuje wańość ŻamóWienia na kwotę: 12 195'12 Żł (netto).

1.1.5)

E przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

określenie prŻedmiotu olaz wielkości lub Żakresu zamówień uztlpełniających

ll.1.6) Wspólny słownik zamówień (cPV): 71'31'43'00-5' 71'25'10'00-2, 71.25'00'00_5'

ll.1.7) czy dopuszcza się zloźenie ofeńy częściowej: 1ie

ll.1.8) czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: n e'

lI.2) czAs TRWANlA zAMÓwlENlA LuB TERMlN IVYKoNANlAI okres W dniach: 60'

SEKCJA ltl: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.

FINANSOVVYM I TECHNICZNYM

l.1) WADlUM

lnformacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Il2) ZALICZKI

lll.3) WARUNKl UDzlAŁU w PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY

sPEŁNlANlA TYcH WARUNKÓW

lll. 3.1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności Iub czynności, jeżeli prŹeplsy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawjający nle wyznacza sŻczegółowego Warunku W tym zakresie' Zamawający dokona

oceny spełniania WW. Warunku na podstaw]e oŚWiadcŻenia o spełn anlu warunkÓW udzla]u w

postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia pżez wykonawcÓw wyżej wskazanego

warunk! na podstawle oświadczen a o spełnianiu warunkóW udŻiału w postępowaniu' ocena

spe]n]ania warunkÓw udziału w postępowaniU zostanie dokonana metodą spełnia (WańośÓ

logiczna 1) - nie spełnia (Wańość logiczna 0)'

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten walunek za spełniony' jeżeliwykonawca WykaŻe' Że należycje Wykonał

w ostatnich lrzech atach przed upływern terminu składania ofeń, a jeŻe ] okres prowadzenia

dŻ ałalnościjest krótszy - w tym okres e co najmnie] 2 usługi opracowania dokumentacji

aL']dyt! energetycznego zgodnie z Rozporządzenlem Ministra lnfrastr!ktury z dn]a 12 kwietnia

2oo2 r. W spraw]e warunkÓw technicznych jakjm powinny odpowiadać budynk i ich

usytuowanie (Dz' L) ff 75 paz' 69a z 2aa2l ' z póŹn' zm.) plzy czym wańość kaŻdej Umowy

nie może być mniejsza niż 9 oo0 00 zl brL]tto oraz jeŻe iwykonawca wykaże' Że na|eżycie

http:/,Ązp 1 .portal.uzp'gov'pl/index'php?og1oszenie=show&pozycja: l2481 1&rok=20"' 2015-08-21
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wykonał w ostatnich trzech latach prŻed upływem ierrninu składanla ofert' a ]eżeli okres

prowadzenia dzia]a nośc jest krótszy 'w tym okresie 1 usługę opracowania wje obranŻowej

inwentaryzacji budynku lub budynkÓW użyteczności pub]icznej' Zgodnie z Rozporządzen em

I\4]nistra lnirastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie WarunkóW technicznych' jakim

powinny odpow adać budyn ki i ich usytt]owanie (Dz' U ff 75 paz 69a z 20a2f. z póżn' z"r'')

pod pojęciem: budynku użytecznoŚci publcŻnej - na eŹy rozumleć b!dynek prŻeŻnaczony na

potrzeby administracji pub icznej wymaru sprawied]iwości, k!]tury' kultu le]igijnego, oświaty,

sŻko n cfur'a wyższego nauki' op]ekizdrowotnej opieki społecznej i socjalnej' obsługi

bankowej' handlu' gastronomii, us]ug, turystyk spońu' obsługj pasażeróW w transporc e

ko ejowym' drogowym' lotn czym' morskim lub wodnym śródlądowyrn' ŚWiadczenia usług

pocziowych ub teLekomL]nikacyjnych oraz inny ogóLnodostępny budynek plzeznaczany do

Wykonywanla podobnych f!nkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny' przy cŻym wańośó

!mowy nie rnoŹe być mniejsza niz 9 000'00 zł brutto' W przypadku usług, ktÓre są nadal

Wykonywane' Wykonawca musjwykazać że do term nu skladania ofeń Wańość roczna każde]

z realiŻowanych w powyższym zakresie umów wynios]a co najmniej 9 000'00 zł br!tto' W ce]u

wykazania' Źe wykonawca pos ada wiedzę l doświadczenie zamawia]ący wymaga

pŻedstawienia wykazu' ktÓrego WzÓr stanowi dodatek nr 2 do sl\Ąz' ocena spełnian]a

warunków udzlału w poslępowaniu zostanie dokonana metodą spełnla (wadość logjczna 1)'

nie spełnja (wańość logicŻna 0)'

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nle wyŻnacza szczegÓ]owego warunku w tym zakresie' Zamawjający dokona

oceny speln an a Ww. warunku na podstawie ośWiadczenia o spełnjaniu warunków UdŻia]U w

postępowaniL']. Zamawiający dokona oceny spełnienia pEez WykonawcÓw wyżej Wskazanego

warunku na podstaw]e ośWiadczenia o spe]nianiu WarunkóW udzial! w postępowaniU ocena

spełnjania Warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spe]nia (wań0ść

lo9]czna 1) - nie spełnia (wańość loglczna o)'

lll'3.4) osoby Żdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający n e wyznacza sŻcŻegó]owego warunku w tym zakresie' Zamawiający dokona

oceny spełn ania WW' Warunku na podstawie oświadczenia o spełnjaniu War!nków UdŻia]L w

postępowaniu' Zamawiający dokona oceny spełnienia pżeŻ wykonawców Wyżej wskaŻanego

warunku na podstawje ośWiadczen]a o spe]nianiu WarunkóW udzialu W postępowaniU ocena

spełnjania warunkÓw !dzia]u w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia (wartość

lo9lczna 1) - nie spełn]a (Wańość loglczna 0)'

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

http:/,Ązp] .pońal'uzp.gov.pl/index.php?og1oszenie:show&pozycja:12481 1&rok:20-- ' 2015-08-21
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opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego War!nku w tym zakres]e' zamawający dokona

oceny spełniania ww' warunku na podstawie ośWiadczenia o spełnianiu warunkÓW !dŻiału W

postępowan u' zamaw]a]ący dokona oceny speln]enia prŻez wykonawcÓW Wyżej Wskazanego

Warunku na podstawie oświadczenia o spełnian]u warunków udziału w postępowaniu' ocena

spe]n an a WarunkÓW udz]ału W postępowaniu zostanie dokonana metodą spe]n a (Wańość

log czna 1) - nie spełn a (wańość loglczna 0)'

llI.4) lNFoR[jAcJA o oŚwlAoczENlAcH LuB DoKUMENTAcH, JAKlE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAwcY W cELU PoTwlERDZENlA sPEŁNlANlA WARUNKów UDzlAŁU W

PosTĘPoWANlu oRAz NlEPooLEGANlA WYKLUczENlU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT. ',1

USTAWY

lll.4.'1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunkóu o których mowa w art. 22

ust. l ustawy, oplócż oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleźy

przedłożyć:

. Wykaz Wykonanych, a w przypadku śWiadczeń okresowych lub ciąglych również Wykonywanych'

g]ównych dostaw lub usług' w okresie ostatnich tżech lat przed upływem term]nu składanja ofeń

a]bo wnioskÓW o dopuszczenle do udzia]! W postępowaniu a jeżeli okres plowadzenia

dz ałalnośc] jest krÓtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wańości, prŻedmiotu' dat

Wykonan a i podrniotóW' na Żecz których dostavly lub usłt]g zostały wykonane' oraz

za]ączen em dowodÓW' czy zostały wykonane ]ub są wykonywane na]eŻycie;

tll.4.2)W Żakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadcŻen e o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w]aŚciwego rejestru lub z centraIne] ewidenc]i l rnformacji o działalności

gospoclarczej' jeżeIi odrębne przepisy wyrnagają Wplsu do rejestru lub ew]denc]i' w celU

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparclu o a.t. 24 ust. 1 pkt 2 lstawy wystaw ony nle

Wcześn ej niż 6 miesięcy przed up]ywem terminu sk]adania wnioskÓw o dopuszczenie do udz ału

w postępowaniu o udzielenie zamÓw]enia albo sk]adania ofert;

lll'4'3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedŻibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RŹeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

ltl'4'3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamiesŻkania

potwierdzający, że:

httpJfuzp1.po al'uzp.gov.pl/index.php?og1osZenie:sho$'&pozycja=12'ł81 1&lok=20" ' 20l5-08-21
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. nie on'ańo jego llkwidacji ani nie ogłoszono upadłości _ wystawiony nle wcześniej niż 6 mleŚ ęcy

przed upływem termin! składania wnioskóW o dopuszczenie do udŻału w postępowaniu o

udzielenie Żamówienia albo sk]adania ofeń|

lll.4.4) Dokumenty dotycżące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. l]sia podmiotów na eŹących do tej samej grupy kapita]owej W rozumieniu lstawy z dnia 16 u1ego

2oo7 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo inforrnacj o tym' że nie naeŻy do grupy

kapjtałowej;

t.6) tNNE DOKUIVIENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik _ pe]nomocnict\/r'o określające jego zakres

podpisane pŻ ez osoby !prawn]one do reprezentacji wykonawcy. W przypadku' gdy ofeńę składają

wykoanwcy ubiegający się Wspólnle o udz]elenie zarnówienia zamÓWienia wymagane jest za]ączenie

dok!mentu pełnomocnlctlva okreŚ ającego zakres umocowania pełnomocnlka ustanowionego do

replezentowanja ich w postępowaniu, stosownie do ań' 23 ust' 2 ustawy Prawo zamów]eń publicznych.

W pżypadku 9dy wykonawca korzysta z wiedzy i dośWiadczenia osób zdolnych do wykonania

zamówienia ub polega na ŻdolnoŚcjach fnansowych innego podmiotu zobowjązany jest za]ącŻyÓ

oryginał dokumentu zawierającego zobowlązanie podmlotu trzeciego do oddanja do dyspozycji

Wykonawcy niezbędnych zasobÓW na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienla W zakres]e

okreś onym pżez zamawiającego W Rozdzia e lV Podrozdziale l p.3 slWZ'

SEKCJA IV: PROCEDURA

lV.1 ) TRYB uDzlELENIA zAMóWlENtA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV'2'1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne krytelia związa|e z pŻedńiotem zamówien a

1- Cena - 90

2 _ skrócenie okresu rea]izacji umowy - 10

w.2.2)

! przeprowaazona tędzie aukcja elektroniczna. adres stlony, na któlej będzie prowadŻonaI

tv.4) rNFoRlvlAcJE ADMINISTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warUnków

zamówienia: http J/warszawa'stat. gov'pl/zamoWienia_publiczne-us/

specyfikację istotnych warunków Żamówienia można uzyskać pod adresem: UŻ ąd statystyczny w

Warszawie ul. 1 Slerpnia 21 02-134 Warszawa.

http:/'AŻp 1.pońal'uzp'gov.pl/index'php?og1oszenie:show&pozycja:12'ł81 1&roF20" ' 2015'08_21
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lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

31.0B'2015 godzlna 10:00, miejsce: UŻąd statystyczny w Warszawie Kancelaria ul' 1 sierpnia 21 02-

134 Warszawa.

lV.4.5) Termin Żwiązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń)'

lV.4.16) tnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

l'Jnii Europejskiej: Zarnówienie realizowane jest W ramach Programu operacyjnego lnfrastruktura i

Środowisko 20o7-2o13 (Po liŚ)' Pr orytetu lX 1nfrastruktula energetycŻna przyjazna środowisku i

efektywność enelgetyczna Dzia]anie 9'3 Termomodernizacja obiektÓW Użyteczności pubLlczne]

Wspó]finansowanego przeŻ Unię E!ropejską ze środkóW F!ndusz! spójności' Umowa będzie

finansowana W 1oo% ze środków FundusŻu spÓjności' tJmowa reallzowana jest na Żecz Benef]cjenta

G]ównego Urzędu statystycznego w Warszawie w ramach projektu pt': PŻygoiowanie dokumentacji

inwestycyjnej na potrŻeby termomodernlzacji budynku G]ównego Urzędu statystycznego przy al'

Niepodległości 208 W Warszawie oraz Wybranych budynków Ulzędów statystycznych'

lV.4.17) czy przewiduie się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia' w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu tJnii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnyrn Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

Iub części zamówienia: tak

http:/tuzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja= 12481 1&roF20 2015-08-21


