
URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAW|E

02-134 WARSZAWA, ul, 1 Sierpnia 21

oGŁoSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zna k sprawy: WAW-FA. 27 20.37 .2016

Zamawiający: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 2L

02-134 Warszawa

faks 22 846 78 33

Przedmiot zam wienia:

Tryb udzielanego zamowienia :

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod kt rym za-
mieszczono ogłoszenie:

Wykonywanie usług porządkowych w Urzędzie Staty-
stycznym w Warszawie w oddziale w Płocku

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego

iwykonawc w w postępowaniu oudzielenie zam wienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r' _

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr L6, poz. 93, z poźn. zm.)

oraz właściwych przepis w ustawy z dnia 29 stycznia
2OO4 r. - Prawo zam wieri publicznych zwanej dalej

,,ustawą Pzp" (Dz. U' z 20t5 r' poz. 21'64), w tym szczeg l-

nie procedury określone W art. 5a ustawy Pzp.

W postępowaniu stosuje się klauzulę społeczną

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Warszawa, 12 lipca 2Ot6 r,

htt p ://wa rsza wa. stat .gov.pl / zamowi e n i a - p u b I i cz n e-u s/



URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

RozDzlAŁ l.

INFORMACJE OG LNE

l. lNFoRMAcJA o zAMAWlĄĄcYM

Urząd statystyczny w Warszawle, ul' L sierpnia 2L,02-].34 Warszawa,

NIP:521-052-03-98,

REGON: 000331524,

taks: +48 22 846 78 33,

strona lnternetowa: http://wa rszawa.stat.govpl/za mowienia-publiczne-us/

Il. osoBY UPRAWNIoNE Do KoNrłxrÓw z wyrorunwcłtvt

osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

lmię inazwisko: Marzena Witkowska, Jerzy Lach,

Faks: +48 22 84618 33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat. govpl,

Godziny urzędowania:7:3o - 15:30'

lll. TRYB UDzlELENlA złvÓwlrrulł

Postępowanie o udzielenie zam Wienia publicznego prowadzone jest W trybie zapytania ofertowego.

IV. lNFoRMACJA o oFERTACH czĘŚcloWYcH, WARlANToWYCH, złvÓwlrrutłcn
UzUPEŁNlAJĄcYcH

L. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych W rozumieniu aft'2p.7 ustawy Pzp.

4. zamawiający nie przewiduje moźliwości udzielenia zam wienia uzupełniającego.

V. PRzEKAZYWANlElNFoRMAcJl,ośWlADczEŃlDoKUMENTÓWWPosTĘPoWANlU

1. ośWiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lubfaksem
lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacie *.pdf lub *.jpg).

2' Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, a także zmiany lub wycofania oferty. szczeg -

łowe informacje dotyczące formy składanych przez Wykonawcę oświadcze i dokument w zostałY określone w Roz-

dziale V ogłoszenia.

3. Jeżeli wykonawca przekaże ośWiadczenia, wnioskl, zawiadomlenia oraz informacje faksem, elektronicznie ipisemnie,
za datę ich złożenia przyjmuje się datę Wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za zło-

żony W terminie, jeżeli adresat m gł zapoznać się z jego treścią przed upływem Wyznaczonego terminu'

4. Wykonawca może zwr cić się do zamawiającego o Wyjaśnienie treści ogloszenia' zamawiający udzieli wyjaśnie nie-

zwłocznie, jednak nie p źniej niż na 2 dni przed uplywem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o Wyja-

śnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie p źniej niż do ko ca dnia, W kt rym upływa połowa wyznaczo-

ne8o terminu składania ofert. Jeżeli Wniosek o Wyjaśnienie treści ogłoszenia Wpłynle po upływie tego terminu lub bę-

dzie dotycŻył udzielonych wyjaśnieri zamawiający może pozostawić Wniosek bez ro2poznania.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie Wpływa na bieg terminu składania Wniosku o Wyjaśnienie treści ogłoszenia.

6. Zamawiający prześle treść wyjaśnie WYkonawcom oraz nie Wskazując źr dła zapytania zamieści wyjaśnienia na stronie

lnternetowej.

ogłoszenie
Znak sprawy: WAW-FA.27 20.37,201 6
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VI. PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zam wienia podwykonaw-

cy.W takim przypadku wykonawca:

1) w przypadku, kiedy samodzielnie spełnia warunki, o kt rych mowa w art. 22 ust. L ustawy Pzp, a zamierza powie-

rzyc części zam wienia podwykonawcom, zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać części zam wienia, kt -

re będą im powierzone,

2) w sytuacji, w kt rej wykazując spełnianie warunk w, o kt rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega

na zasobach innych podmiot W na zasadach okreś|onych w art" 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały

udział w realizacji części zam wienia, w odniesieniu do tych podmiot w zobowiązany jest w Formularzu oferty
wykazać te podmioty oraz części zam wienia, kt re będą im powierzone.

W przypadku korzystania z potencjału technicznegol czY też os b zdolnych do realizacji zam wienia, a podmioty udo-

stępniające nie będą brały udziału w realizacji części zam wienia, wystarczającym dokumentem jest pisemne zobowią-
zanie tych podmiot w do udostępnienia odpowiednich zasob w na rzecz wykonawcy.

Jeżeli w trakcie realizacji umowy wykonawca dokona zmiany albo zrezygnuje z podmiotu, na kt rego zasoby powoływał

się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub wykonawca Sa-

modzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu, w stopniu nie mniejszym niż Wymagany

w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zam wienia.

Rozoztnł. ll.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ITERMIN WYKONANIA

I. PRZEDMIOTZAMOWIENIA

Przedmiotem zam wienia jest wykonywanie wewnętrznych usług porządkowych w oddziale Urzędu w Płocku'

Szczeg łowy opis i spos b realizacji przedmiotu zam wienia określony został We wzorze umowy (doda-

tek nr 6 do ogłoszenia) oraz w Programie Funkcjonalnym (dodatek nr 1 do ogłoszenia).

UWAGA: Wymienione gdziekolwiek w dokumentach nazwy własne lub materiały opatrzone nazwami mają na celu

określenie Wymaganych minimalnych parametr w co oznacza, że zamawiający dopuszcza materiały innych producen-

t w pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametr w. lnformujemy, że zgodnie z art' 30 ust' 5 ustawy

Pzp wykonawca, kt ry powołuje się na rozwiązania r wnoważne opisywane prlez zamawiającego, jest obowiązany wy-

kazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają Wymagania określoneprzez zamawia-

jącego. Za produkt r wnoważny zamawiający uzna jedynie taki, kt ry ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe

i użytkowe w stosunku do opisanego.

Kod Wsp lnego Słownika Zam wie (cPV):

90.91'12"00-8 - usługi sprzątania budynk w,

90.91.13'00-8 - usługi czyszczenia okien,

90.91'92'00-4 - usługi sprzątania biur.

Dodatkowe Wymagania związane z realizacją przedmiotu zam wienia - KLAUZULA SPOŁECZNA

1) Zamawiający stawia wykonawcy Wymaganie, że zatrudni na podstawie umowy o pracę, co najmniej jedną osobę

w wymiarze co najmniej % etatu, wykonującą czynności przy realizacji zam wienia,

2) Zatrudnienie przy realiŻacji zam wienia powinno trwać nie kr cej, niż do ko ca upływu terminu realizacji umowy;

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zako czeniem tego okre_

su, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. zatrudnienie pracownika

przy realizacji zam wienia nie powinno nastąpić p źnlej niż 10 dnia po podpisaniu umowy i trwać do korica reali-

zacji umowy,

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu Wraz z kolejnymi fakturami oświadcze o za-

trudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, podając: imię, nazwisko, miasto zamiesŻkania oraz datę za-

warcia umowy,

ogłoszenie strona 3 z13
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URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

4) W przypadku niezatrudnienia przy realizac.ii umowy, co najmniej jednego pracownika w wymiarze co najmniej
% etatu lub niedostarczenia oświadczenia, o kt rym mowa w p.3), WykonaWca będzie zobowiązany do zaplacenia
kary umownej zamawiającemu W Wysokości 300,00 zł Ża każdy okres rozliczeniowy'

ll. TERMlN WYKoNANlA zAMÓWlEN|A

zam wienie będzie realizowane W okresie: od 1sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2017 roku'

RoZDzlAŁ lll.

wYsoroŚĆ l złsłoY WNlEslENlA WADluM

l. WYsoKośĆ WAD|UM

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

RoZDzlAŁ lV.

WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU ocENY lcH sPEŁNlANlA; ośWlADczENtA LUB DoKUMENTY Po-
TWlERDzAJĄcE sPEłt'tlłnle weRuruKÓW UDzlAŁU l WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUczENlA Z PosTĘPoWANlA

l. WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU ocENY lcH SPEŁNlANlA

1. o udzielenie zam Wienia ubiegać się mogą wykonawcy, kt rzy:

1) nie podlegają Wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 oraz art.24b ust' 3 ustawy

Pzp,

oraz

2) spełniają Warunki określone W art. 22 ust. ]. p. L)- 4) ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnie do wykonywania działalności (i spos b oceny spełnienia warunku):

zamawiający nie Wyznacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. zamawiający dokona oceny wykazania

spełniania przedmiotowe8o Warunku udziału w postępowaniu na podstawie ośWiadczenja. ośWiadczenie
zawartejestW Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr 2 do ogłoszenia' złoŹenie podpisanego Formula-

rza oferty potwierdza ztożenie wyma8ane8o ośWiadczenia.

b) posiadania wiedzy idośWiadczenia (i spos b oceny spełnienia warunku):

zamawlający uzna, że wykonawca spełnia Warunek dotyczący posiadania Wiedzy idoświadczenia, niezbęd-

nych do wykonywania przedmiotowe8o zam Wienia w wczas, gdy wykonawca ośWiadczy, że wykonał bądź

Wykonuje, W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej

dzialalności gospodarczej jest kr tszy _ W tym okresie, co najmniej: 2 usługi porządkowe o podobnym cha-

rakterze iobiektach jak w postępowaniu, o wartości co najmniej 4 ooo,00 zł brutto, na powierzchni nie

mniejszej niż 2oo m'ż każda. W przypadku usług, kt re są nadal wykonywane, wykonawca musi Wykazać,

żedoterminu składania ofert, wartość każdej z realizowanych W powyższym zakresie um w wyniosła

co najmniej 4 ooo,oo zł brutto, na powierzchni nie mniejszej niż 200 m'Ż. ocena spetnienia niniejszego wa-
runku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonaWcę Wykazu usług według Wzoru stanowiącego doda-
tek nr 3 do ogloszenia, do kt rego Wykonawca dołączy dowody dotyczące tych usług, określające czy usługi

te są lub zostały wykonane należycie' Jeśli wskazana przez wykonawcę usługa była wykonywana dla potrzeb

zamawiającego nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzające8o jej należyte Wykonanie'

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (ispos b oceny spełnienia Warunku):

zamawiający nie wyznacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. zamawiający dokona oceny Wykazania

spełniania przedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstawie oświadczenia. oświadczenie

zawartejest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr 2 do ogłoszenia. złożenie podpisanego Formula-

rza oferty potwierdza złożenie Wymagane8o oświadczenia.

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam Wienia(i spos b oceny spełnienia warunku):

wykonawca dysponuje, co najmniej 1osobą, kt ra będzie pełniła funkcję kierownika projektu przy realizacji

umowy, posiadającą doświadczenie zawodowe W zakresie kierowania pracownikami przy realiŻacji zada

określonych przedmiotem zam wienia _ minimum 2 lata. ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na

ogłoszenie
Znak sprawy: WAW-FA.27 20.37 .201 6
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podstawie załączonego przez wykonawcę wykazu os b według wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do ogło-
szenia. W wykazie należy podać informację, że wskazana osoba spełnia warunek doświadczenia zawodowe-
go.

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej (i spos b oceny spełnienia warunku):

zamawiający nie Wyznacza szczeg łowego Warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania

spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia' oświadczenie
zawarte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr 2 do ogłoszenia. Złożenie podpisanego Formula-

rza oferty potwierdza złożenie Wymaganego oświadczenia'

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych

i informacji zawartych W dokumentach żądanych do załączenia do oferty' ocena spełniania warunkow udziału

w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wartość logiczna 1) _ nie spełnia (wartość logiczna 0).

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunk w udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam wienia oraz zdolnościach finansowych innych podmio-

t w, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunk w. Wykonawca wtakiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zam wienia, w szczeg lności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiot w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasob w

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty do-

tyczące w szczeg lności:

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasob w innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania przez wykonawcę zasob w innego podmiotu przy wykonywaniu zam wienia,

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zam wienia.

ll. ośWlADcZENlA LUB DoKUMENTY PoTWlERDZAJĄCE sPEŁNlANlE WARUNKoW UDZ|AŁU

l WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUcZENlA Z PoSTĘPOWANlA

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunk w udziału w postępowaniu, o kt rych mowa w Rozdziale lV Podroz-

dziale l ogłoszenia składa wrazz ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenieospełnianiuwarunk wudziałuWpostępowaniu,okt rychmowaw art. 22ust. 1p. 1_4usta-
wy Pzp, (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty' ZłoŻenie podpisanego Formularza oferty potwierdzazłoŻe-

nie wymaganego oświadczenia),

2) wykaz usług (wz r wg dodatku nr 3 do ogłoszenia),

UWAGA: W wykazie należy wskazać jedynie usługi najważniejsze, tj' usługi potwierdzające spełnianie warunku

udziału w postępowaniu.

3) wykaz os b, kt re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam wienia, potwierdzający spełnienie warunku udziału

W postępowaniu, opisanego w Podrozdziale l p.1'2| d) ogłoszenia (wz r wg dodatku nr 4 do ogłoszenia),

4) oświadczenie, że wykonawca spetni dodatkowe WYmagania związane z realizacją przedmiotu zam wienia
tj. zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze, co najmniej % etatu, co najmniej jedną osobę wykonującą
czynności przy realizacji zam wienia, zgodnie z Wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu - klauzula społeczna -

(treść oświadczenia zawiera Formularz oferty. ZłoŻenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złoŻenie wy-

maganego oświadczenia).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca

składa wrazz ofertą następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty" Złożenie podpisa-

nego Form u la rza oferty potwierdza złożenie Wymaga nego oświa dczen ia ),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarazej,jeżeli od-

rębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

1.

2.

ogłoszenie
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w oparciu o art. 24 ust. L p. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-

dania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatk w 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 ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezple-
czenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
ispołeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za-

ległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 b ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca
składa wraz z ofertą listę podmiot w należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsument w (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331' zpoźn. zm.) lub informację o tym,

że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o kt rej mowa w art. 24 ust' 2 p.5 ustawy Pzp - wg Wzoru stanowiące-
go dodatek nr 5 do ogłoszenia'

Wykonawcy zagra niczni :

1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

w miejsce dokument w wskazanych w p.2. 2) - 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,

w kt rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatk w, 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 ofert.

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-

nia, nie wydaje się dokument w wskazanych w p. 4.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,

w kt rym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŻone przed właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszka-

nia osoby lub kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wysta-

wione z odpowiednią datą Wymaganą dla tych dokument w.

Zasady udziału w postępowaniu wykonawc w występujących wsp lnie:

1) Wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy w sprawie za-

m wienia publicznego.

6. lnformacje dotyczące grupy kapitałowej:

1) zgodnie z art.4 p. ]'4 ustawy o ochronie konkurencji ikonsument w (zwanej dalej ustawą oKlK), przez grupę kapi-

talową rozumie się wszystkich przedsiębiorc w, kt rzy są kontrolowani w 5pos b bezpośredni lub pośredni przez

jednego przedsiębiorcę, w tym r wnież tego przedsiębiorcę,

2) Zgodnie z arl' 4 p. ]. ustawy oKlK przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepis w

o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, kt rej ustawa

przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, kt re
nie są działaInością gospodarczą w rozumieniu przepis W o swobodzie działalnoścl gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zaw d we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą dziatalność

w ramach wykonywania takiego zawodu,

4.

5.

ogłoszenie
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c) osobę fizyczną, kt ra posiada kontrolę, w rozumieniu art.4 ustawy oKlK, nad co najmniej jednym przedsię-

biorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepis w o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o kt rej mowa w art. 13

ustawy OKIK,

d) związek przedsiębiorc w w rozumieniu art. 4 p. 2 ustawy oKlK - na potrzeby przepis w dotyczących praktyk

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsument w'

3) Zgodnie z art. 4 p. 1ustawy oKlK przez przejęcie kontroli rozumie się: wszelkie formy bezpośredniego lub pośred-

niego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnieri, kt re osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich oko-

liczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorc w; uprawnienia takie tworzą w szczeg lności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głos w na zgromadzeniu wsp lnik w al-

bo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumie z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członk w zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumier{ z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członk w zarządu innego przedsię-

biorcy ( przedsiębiorcy za leżnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głos w w sp łce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu sp łdzielni zależnej, także na podstawie porozumieri z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku

przez ta kiego przedsiębiorcę.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych

i informacji zawartych W dokumentach żądanych do załączenia do oferty. ocena spełniania warunk w udziału

w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wartość logiczna 1) - nie spełnia (wartość logiczna 0).

RoZDZlAŁ V'

sPosÓB PRzYGoToWANlA oFERTY WRłz z ośwtłoczEtrllłlvlt
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. oferta musi spełniać następujące Wymogi:

1) treść oferty musi odpowiadać treści ogłosŻenia. oferta powinna zostać sporządzona Wg wŻoru, jaki stanowi For-

mularz oferty stanowiący dodatek nr 2 do ogłoszenia,

2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim W formie pisemnej,

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwały, Własnoręczny podpis złożony (w spos b umożliwiający

identyfikację osoby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

4) poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w spos b czytelny, parafowane Własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane.

7.

ogłoszenie
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ll' WYMAGArur oŚwlnDCZENlA
L[-,lB DoKUMENTY sKŁADANE WRAZ Z oFERTĄ

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyćwraz z ofertą:

L) ośWiadczenia lub dokumenty określone W Rozdziale lV Podrozdziale ll ogłoszenia: ,,oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające 5pełnianie warunk W udziału iwykazujące brak podstaw do Wykluczenia z postępowania",

2) lnne Wymagane oświadczenia i dokumenty:

a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres, podpi-

sane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się Wsp lnie o udzielenie zam wienia Wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnlctwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego

do repreŻentowania ich W postępowaniu, stosownie do art. 23 ust' 2 ustawy Pzp,

c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta z Wiedzy i dośWiadczenia os b zdolnych do wykonania zam wienia

innego podmiotu zobowiązany jest załączyć oryginał dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trze-

ciego do oddania do dyspozycji wykonawcy nieŻbędnych zasob w na okres korzystania z nich przy wykonaniu

zam wienia w zakresie określonym przeŻ zamawiającego W Rozdziale lV Podrozdziale l p.3 ogłoszenia'

lIl. roRvln ośwlaoczEŃ LUB DoKUMENT W WSKAZANYCH
W ROZDZIALE V PODROZDZIALE II SIWZ

1'. Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone W formie oryginału lub kopii potwierdzone.j za zgodność

z orvginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem:

pełnomocnictwa, (kt re należy załączYc do oferty W oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

formularza oferty,

pisemnego zobowiązania podmiot w udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wymaganych zasob w

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia,

4) Wykazu usług Według Wzoru Stanowiącego dodatek nr 3 do ogłoszenia,

5) Wykaz os b według wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do ogłoszenia,

6) listy podmiot w należących do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r'

o ochronie konkurencji i konsument W (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz. 33Lzpoźn' zm.) lub informację o tym, że wy-

konawca nie należy do grupy kapitałowej, o kt rej mowa w art' 24 ust. 2 p.5 ustawy Pzp,

kt re muszą być złożone W oryginale'

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby, Wskazane we właściwym rejestrze bądź

W stosownym pełnomocnictwie.

3. W przypadku, gdy załączone do oferty ośWiadczenia lub dokumenty zostaty sporządzone w języku obcym (w tym do_

kumentv składane przez wykonawcę zagranicznego} zamawiający Wymaga przedstawienia ich tłumaczenia najęzyk
polski.

Jeżeli zlożone kserokopie oświadczeri lub dokument w będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich praw_

dziwości, zamawiający może żądac przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

W przypadku, gdy Wykaz lub dowody, o kt rych mowa w Rozdziale lV Podrozdziale ll ogłoszenia będą budzić wątpli-

wość zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu będzie wynikać, że zam wienie nie zostało Wy-

konane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwr cić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,

na rzecz kt rego usługi były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacjl lub dokument w bez-

pośrednio zamawiającemu.

ogłoszenie strona8z13
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lV. sPoSoB ZŁoZENlA oFERTY
WRAZ z ośwlnoCZENlAMl LUB DoKUMENTAMl

Wykonawca jest zobowiązany złożyc ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w Rozdziale V
Podrozdziale l l ogłoszenia.

Zaleca się, aby:

1) wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz połączone w spos b

trwały,

2) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swoj podpis pieczątką imienną.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z poźn' zm.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio
oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokument w zawierających zastrzeżone informacje.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o kt rych mowa w art' 86 ust" 4 ustawy Pzp.

ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

opakowanie zawierające ofertę Wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być oznaczo-

ne nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane: ,,oferta na wykonywanie usług
porządkowych w Urzędzie Statystycznym W Warszawie w oddziale w Płocku". Nie otwierać przed (dni".o,*.r.iaotert) $o-
dziną 10:30", np.:

Nozwą wykonawcy

adres, telefon

oferta na wykonywanie usług porządkowych w Urzędzie Statystycznym W Warszawie w oddziale
w Płocku' Nie otwierać przed (dniemotwarciaofert) godziną 10:30",

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 2I

02-134 Warszawa

Wykonawca, może dowolnie inaczej oznakować ofertę. Z oznakowania musi jednak Wyraźnie wynikać, żejest ofertą

W niniejszym postępowaniu.

Rozozlet Vl.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

].' cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty. cena ofertyjest ceną brutto za wykonaną usługę.

2. cena ofertowa brutto posłuży obok pozostałych kryteri w do por wnania złożonych ofert iWyboru oferty najkorzyst-

niejszej, zgodnie postanowieniami Rozdziału Vlll.

3. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towar w i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie od-

rębnych przepls w sprzedaż usługi podlega obciążeniu podatkiem od towar W i usłu8 oraz podatkiem akcyzowym'

4. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się Wszystkie kosztv oplaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę,

a konieczne do realizacji przedmiotu zam wienia oraz ewentualne upustY i rabaty

5. Wykonawca określi cenę W złotych polskich oraz z dokładnością do setnych części złotego.

2.

3.

4.

5.

ogłoszenie
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W przypadku wsp lnego ubiegania się o udzielenie zam wienia przez wykonawc w krajowych i zagranicznych spos b

wyliczenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez

wykonawc w wsp lnie ubiegających się o udzielenie zam wienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych

z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawc w krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie

z wymaganiami dla wykonawc w zagranicznych)"

Dla cel w por wnania ofert wykonawc w zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zamawiający doliczy do cen netto

wykonawc w zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.

RozoztRŁ Vll"

lNFoRMACJE o MlEJSCU, TERMlNlE SKŁADANlA l oTWARclA oFERT

l. MlEJSCE lTERM|N SKŁADANlA oFERT

ofertę należy złoŻyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Statystyczny W Warszawie, ul. 1 Sierpnia 2t w Kancelarii

do dnia 20 lipca 2016 r., do godziny 10:00.

oferty złożone po tym terminie zostaną zwr cone.

II. MIEJSCE ITERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 2t, pok. 210 w dniu 20 lip-

ca 2016 r., o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert jest jawne.

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

lV. TERMlN ZWIĄZANlA oFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sięwraz
z upływem terminu składania ofert.

V. ZMIANA IWYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego

powiadomienia przed upływem Wyznaczonego terminu składania ofert'

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone W spos b i formie przewidzianej w ogłoszeniu

dla złożenia oferty, zzastrzeŻeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie,,ZMIANA""

7.

2.

2.

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez
uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
we właściwym rejestrze, jako upoważniona do
nomocnictwo.

złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby
Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba wskazana

reprezentowania wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednie peł-

2.

RozoztnŁ VlIl.

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, nie-

zwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, kt rego oferta została poprawiona.

oferta wykonawcy, kt ry W Wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, polegającej na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty będzle pod-

legała odrzuceniu.

ogłoszenie
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II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Spos b obliczenia ,,ceny brutto oferty" został opisany w Rozdziale Vl' W tym kryterium wykonawca może uzyskać mak-

symalnie 5 punkt w za cenę brutto oferty. Maksymalną wartość punktową (5 punkt w) otrzyma wykonawca, kt ry za-

oferuje najniższą cenę brutto, L punkt otrzyma wykonawca, kt ry zaoferuję najwyższą cenę brutto. Pozostałe oferty
będą punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

s-4[(Y-x)/(z-x)]

gdzie:

X = najniższa cena brutto w danym podpunkcie

Y = cena brutto w danym podpunkcie ocenianej oferty

Z = naiwvŻsza cena brutto w danym podpunkcie.

Kryterium ,,jakość zdrowotna" dotyczy udokumentowanego bezpieczeristwa dla zdrowia użytkownik w stosowanych

preparat W przy realizacji usługi, tzn. że preparaty nie zawierają W ilości przekraczającej:

1) O,OI % jego masy składnika (substancji lub preparatu), kt ry zgodnie z dyrektywą 67{548/EWG ze zmianami

lub dyrektywą 1999 /45/wE ze zmianami został sklasyfikowanY z przypisaniem kt regokolwiek spośr d następują-

cych zwrot w określających zagrożenie: R4O, 45,49 (rakotw rczy),R42 (uczulający),

2) powyżej O,t%o w masie produktu ko cowego, R43 (uczulający),

3) powyżej o,Iyow masie produktu koricowego, R46,60,61, 62,63 (szkodliwydla rozrodczości), R50/53,51/53 (tok-

syczny dla organizm w wodnych), R59 (niebezpieczny dla warstwy ozonowej), R68 (może powodować nieodwra-

calne zmiany w stanie zdrowia).

Jeśli wykonawca posiada certyfikat potwierdzający spełnianie powyższych wymagar{ i dołączy jego odpis do Formularza

oferty, otrzyma punkty przy ocenie oferty' Certyfikat, aby był honorowany przez zamawiającego musi być wystawio-

ny/wydanY przez uprawniony podmiot europejski. W tym zakresie wykonawca może dostarczyć np' świadectwa

wsp lnotowego oznakowania ekologicznego Ecolabel produkt w potwierdzające zgodność z Wymaganymi specyfika-

cjami, a W przypadku, gdy produkt nie jest opatrzony oznakowaniem ekologicznym, może dostarczyć inny certyfikat

potwierdzający spełnianie wymagar{. W dostarczonym certyfikacie wszystkie substancje zawarte w ilości powyżej

O,OI% w masie produktu kor{cowego muszą zostać wyszczeg lnione wrazz ich numerami CAS3 (o ile są dostępne)

iwszelkimi oznaczeniami ryzyka, za pomocą kt rych zostały sklasyfikowane. W tym kryterium można otrzymać 5
punkt w oceny oferty. Maksymalną wartość punktową oceny oferty (5 punkt w) otrzyma wykonawca, kt ry przedsta-

wi żądany atest lub certyfikat (aby otrzymać 5 punkt w wykonawca musi przedstawić atest lub certyfikat na wszystkie

preparaty używane przy realizacji zam wienia), 0 punkt w otrzyma wykonawca, kt ry żądanego certyfikatu nie przed-

stawi.

otrzymane wyniki punktowe każdego kryterium zostaną przemnożone odpowiednio przez właściwą Wagę izsumowa-
ne.

obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dw ch miejsc po przecinku; wartości na trzecim miejscu zaokrąglane

od 0 do 5 w d ł, od 6 do 9 w g rę'

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, kt ra uzyska łącznie najwyższą liczbę punkt w"

L

2.

3.

Kryterium Waga kryterium

L. Cena brutto oferty 90%

2" akość zdrowotna L0%

4.

5.

6.
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Rozozleł' lX.

zABEZPlEczEN lE NALEŹyrEGo WYKoNANlA UMoWY

Zamawiający nie żąda Wniesienia zabezpieczenia należyte8o Wykonania umowy.

RoZDzlAŁ X.

WzÓR UMoWY

1' Wz r umowy określający szczeg łowe warunki, na kt rych zamawiający zawrze umowę W sprawie udzielenia zam -

Wienia publicznego, stanowi dodatek nr 6 do ogłoszenia.

2. Zamawiający zastrze8a sobie prawo zmian treści umowy. zmiany umowy szczeg łowo określono We Wzorze umowy
(dodatek nr 6 do ogłoszenia).

RozDzlAŁ Xl.

PoUcŻENlE o śRoDKACH ocHRoNY PRAWNEJ

L' Wykonawca może W terminie przewidzianym do Wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej

z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do kt rej jest on zobowiązany.

RoZDZlAŁ Xll.

FoRMALNoścl Po WYBoRzE oFERTY W cELU ZAWARclA UMoWY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

1. zamawiający zastrze8a sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie Wybrania oferty na każdym

etapie podając przyczynę unieważnienia' Wykonawcom, kt rzy złożyli oferty w postępowaniu nie przysługują żadne

roszczenia z tego tytułu.

2. Niezwłocznie po Wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaże tę informację wykonawcom.

3. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w Wyznaczonym terminie do podpisania umowy

uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

4. Jeśli wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy, wtedy zamawia'|ący podpisze umowę z dowolnie Wybranym

wykonawcą, kt rego oferta znalazla się W grupie najlepszych ofert.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności na cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejszą niż 4 000,00 zł. wykonawca dostarczy odpis polisy

najp źniej 15 dnia po podpisaniu umowy Wraz z potwierdzeniem opłacdnia 'ieśli umowa ubezpieczenia nie potwierdza

tego faktu. W prŻypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa przewiduje rozłożenle zaplaty kwoty ubezpieczenia na raty,

zamawiająry żąda potwierdzenia opłacenia składek, kt re stały się Wyma8alne. Dokument taki powinien być dostar-

czonY najp źniej 15 dnia po opłaceniu składki'

6. W przypadku Wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej W trakcie realizacji umowy, WYkonawca zobowiązuje

się do przedstawienia zamawiającemu nowej, aktualnej.

Rozozteł' Xlll.
posrłruowlrruln roŃcowt

l. KoszTY UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

zamawiaiący nie przewiduje zWrotu koszt w udziału w postępowaniu'

lI. UDoSTĘPN lAN lE DoKuMENTÓW PRZETARGoWYCH

1. Uczestnicy postępowania mają prawo Wglądu do ofert w trakcie prowadzone8o postępowania z Wyjątkiem dokumen-

t w stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dokumenty na pisemny Wniosek.

ogłoszenie
Zn ak sprawy: WAW-FA.27 20.37 .201 6

Strona 12 z 13



URZĄD STATYSTY9ZNY W WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

3. Udostępnienie dokument w może mieć miejsce Wyłącznie w siedzibie zamawiającego w godzinach jego urzędowania
po wcześniejszym wyznaczeniu terminu.

Dodatki do ogłoszenia:

L. Nr L - Program funkcjonalny.

2. Nr 2 - Formularz oferty.

3. Nr 3 - Wzor formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia.

4. Nr 4 - Wykaz os b.

5. Nr 5 - Wz r formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej'

6. Nr6-Wz rumowy.
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