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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
warszawa.stat,gov.pl /zamowien ia-publiczne-us,/

Warszawa: Dostawa artykułów na potrzeby badania Budżety
Gospodarstw Domowych

Numer ogłoszenia: 54991 -2016; data zamieszczenia: 17.05.2016

oGŁosZENlE o ZAMoWlENlU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie doĘcry:
p] zamówienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA l: ZAMAW|AJĄGY

l. 1) NAZWA l ADRES: Uząd Statystyczny w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, woj.

mazowieckie,tel.2246422 50, faks 22846 78 33.

Ad res stro ny i nte rn etowej za mawiaj ące g o : WWW stat' gov. p uu r zedy lw ar sz

l. 2) RoDzAJ ZAMAW|AJĄGEGo : Ad mi n istracja ządowa terenowa.

sEKcJA ll: PRzEDMloT ZAMÓWIENIA

lt.l ) oKREŚLENIE PRzEDMloTU zAMoWlENtA

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu pnzezzamawiającego: Dostawa arĘkułów na potzeby badania

Budzety Gospodarstw Domowych.

l!.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

ll.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa ręcznikow na podarunkidla respondentÓw badania statystycznego BudŻety Gospodarstw

Domowych. Szczegołowy opis i sposÓb realizacji pzedmiotu zamówienia: 1) dostawa 4200 ręeznikÓw w

kolorach: mięty' błękitu, beŻu, róŻu, zakończone Wzorem w kształcie klucza greckiego W tym samym

koloze. Klucz ma byÓ utkany razem z ręcznikiem ,2) ręcznik ma byc uszyty z jednego kawałka tkaniny, bez

doszywanych bordiur, falbanek itp.' 3) rozmiar ręcznika 50 x 100 cm, 4) skład surowcowy ręcznika: włokno

bambusa 40%, bawełna 60%, 5)gramatura ręcznika 500 - 550 g/m2, 6) bzegi ręcznika powinno

zabezpieczaÓ obszycie, 7) ręczniki powinny być zapakowane indywidualnie w formie cukierka w

przezroczysty celofan (1 ręcznik = 1 opakowanie), 8) dostawy powinny byc realizowane w dni powszednie

(od poniedziałku do piątku)w godzinach pomiędzy 8:00 a '14:30 do magazynu zamawiającego znajdującego

się na pańerze w budynku pzy ul' 1 Sierpnia 21 w Warszawie, według następującego harmonogramu: a) 1

400 sztuk 10 -22 czerwca 2016 r', b) 1 400 sztuk 8 - 15 wzeŚnia2016 r., c) 1 400 sztuk 15 - 30 listopada
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2016 r. \AĄlmagane jest, aby wykonawca zapowiedział dokładny termin dostawy telefonicznie, e-mailem lub

faksem, 9) ręcznik musi byÓ bezpieczny dla zdrowia uzytkowników, tj. wykonany wyłącznie z materiałow

nieszkodliwych dla zdrowia, ma być wolny od substancji szkodliwych m.in. pestycydÓw, chlorofenoli,

formaldehydu, barwnikÓw alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali

cięŹkich. Jeśli wykonawca posiada atest lub ceńyfikat potwierdzający ten fakt i dołączy jego odpis do

Formulaza ofeĘ, otzyma dodatkowe punkty pzy ocenie ofeĄ. Atest lub ceńyfikat, aby był honorowany

musibyćwystawiony/wydany przez uprawniony podmioteuropejski, ktÓry potwierdzi, ze ręcznik jest

bezpieczny dla zdrowia uzytkownikÓw lub że jest bezpieczny dla niemowląt albo alergików. Pojęcie

bezpieczeństwa dla zdrowia uzytkownikÓW moŻna zatem traktowaÓ rozszerza1ąco. Jeśliwykonawca ma

wątpliwoŚcijak potraktowac posiadany atest czy certyfikat może zwrÓciÓ się do zamawiającego o

wyjaŚnienia.

rr.1.5)

[-l przewiduje się udzietenie zamówień uzupełniających

określenie przedmiotu oraz wieIkości |ub zakresu zamówień uzupełniających

!l.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 39.51.41.00-9.

l|.1.7| Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

ll.1.8) Gzy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

lI.2) czAs TRWAN|A zAMoWtENlA LUB TERMIN WYKONANlA Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA !ll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.l) wADruM

lnformacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

xt.2laLtczKt
lll.3) WARUNK! UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

SPEŁNIANIA TYGH WARUNKoW

!ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący nie wyznacza szczegcńowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie

oŚwiadczenia. oświadczenie zawańe jest w Formulazu oferty, ktory stanowi dodatek nr 1 do

sl\^tz. Złozenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdzazłoŻenie Wymaganego oŚwiadczenia.

!ll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegcsłowego warunku w tym zakresie. ZamawiĄący dokona oceny
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Wykazania spełniania pzedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstawie

oświadczenia. oświadczenie zawańe jest w Formulazu ofeńy, ktÓry stanowi dodatek nr 1 do

sl\^Z. ZłoŻenie podpisanego Formulaza ofeńy potwierdza złoŻenie Wymaganego oświadczenia.

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegÓłowego warunku W tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

wykazania spełniania pzedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie

oŚwiadczenia. oświadczenie zawańe jest w Formulazu ofer$, ktÓry stanowi dodatek nr 1 do

sl\^lz. ZoŻenie podpisanego Formulaza ofefi potwierdza złoŻenie Wymaganego oświadczenia.

l!I.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący nie wyznacza szczegÓłowego warunku W tym zakresie. ZamawiĄący dokona oceny

wykazania spełniania pzedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie

oświadczenia. oświadczenie za-wańe jest w Formulazu ofeńy, ktÓry stanowi dodatek nr 1 do

sl\^/Z. ZłoŻenie podpisanego Formulaza oferty potwierdzazłoŻenie wymaganego oŚwiadczenia.

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku W tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

wykazania spełniania pzedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie

oświadczenia. oświadczenie za-wańe jest w Formulazu oferty, ktory stanowi dodatek nr 1 do

sl\^z. Złozenie podpisanego Formulaza oferty potwierdzazłoŻenie wymaganego oŚwiadczenia.

IIl.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWCY W CELU PoTWlERDzENlA sPEŁNlANlA WARuNKoW uDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w'postępowaniu należy pzedłożyćl

lL.4.2|W zakresie potwierdzenia niepodIegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy płzedłoŻyć,:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jezeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeŚniej niŻ

6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamowienia albo składania ofeń;

o aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego naczelnika uzędu skarbowego potwierdzająCe, Że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatkow, lub zaŚwiadczenie, że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie W całości wykonania decyzji

właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pŻed upływem terminu składania

wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

o aktualne zaŚwiadczenie właściwego oddziału Zakladu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzĄące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całoŚci

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące pzed upływem

terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia

albo składania ofert;

lIl.4.4) Dokumenty dotyczące przynaIeżnoścido tej samej grupy kapitałowej

o 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 nalezy do grupy

kapitałowej;

1il.5) INNE DOKUMENTY

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

oŚwiadczenie, Źe wykonawca spełni dodatkowe wymagania związane z realizaąą przedmiotu zamowienia

tj. zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiaze czasu pracy, co najmniejjedną osobę

wykonującą czynnoŚci pzy realizaĄi umowy, zgodnie z wymaganiamiwskazanymiw Sl\^lz - klauzula

społeczna- (treŚĆ oŚwiadczenia zawiera Formulaz ofefi)

tv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWENTA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamówienia:

1 -Cena-90

2 - JakoŚĆ zdrowotna - 10

.v.2.21

|-l p.'.p.owadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

rv.3) ZMTANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZamawiĄący zastzega sobie prawo zmian treŚci umowy. Zmiany szczegółowo określono We Wzorze
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umowy

lv.4) TNFoRMACJE ADMTNTSTMCYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na którei jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://warszawa.stat'gov. pl/zamowien ia-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Uząd Statystyczny w

Warszawie, ul. 1 Sierpnia21,02-134 Warszawa.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 03.06.2016

godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Uzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21,02-134

Warszawa.

!V.4.5) Termin zvłiązania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

!V.4.16) lnformacje dodatkowe, w tYm dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Nie dotyczy.

lv.4.17| Gzy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzieIenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodIegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miały byĆ przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie
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