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Adres sirony intern€towej, na kiórej zamaw ający udostępnia specyfikację Istotnych Warunków zanróW en]a:
warszawa'śt.t.9ov.pllzamowienia-p.5licŻ.e-us/

Warszawa: Remont pomieszczeń i rozbudowa instalacji hydrantowej w
budynku biurowym typu LIPSK przy ulicy 'l Sierpnia 21 w Warszawie

Numer ogłoszenia: '15274'| _ 2016; data zamieszczenia: 22.07 '2016
oGŁosZENlE o ZAMoWlENlU - roboty budowlane

zamieszczanie ogłoszenia: obowia3kowe

ogłoszenie dotyczy:

Bzamów en a puulczne9o

!-*u,"u u.o,v -."*";
! ustanow en a łynamicŻnego systenrU zakUpów (Dsz)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I' 1) NAZWA l ADRES: U.Żąd statystyczny W Warszawie , ul 1 sierpnia 21 o2-134 Warszawa, Wo]

mazowieckie, teL.22 464 23 26 faks22A467833.

Adtes strony internetowej zamawiającego: \łl/vłV'stat'goV.pl/Urzedy/warsz

l' 2) RoDzAJ zAlvAWAJĄcEGo: Adm nistracja Żądowa terenowa.

sEKcJA ll; PRzEDMloT zAMÓWlENlA

ll.1) oKREŚLENlE PRZEDMloTu zĄMÓWlENlA

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu pŻez zamawiającego: Remont pomieszczeń ] rozbudowa insta]acj

hydrantowej w budynku biurowym typu LIPSK przy u icy 1 Sierpnia 21 w Warszawie.

ll.1'2) Rodzaj zamówienia: roboiy bt]dowlane'

ll.1.4) określenie przedmiotu olaz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmioiem zamóWien a jest:

remont pomieszczeń i rozbudowa instalac]i hydrantową W budynku biulowym typ! LlPsK plzy ulcy 1

sierpnja 21 W Warszawie' częśc A: rernont pomieszczeń w budynku biulowym typ! LlPsK plzy uLlcy 1

sierpn a 21 w Warszawie' część B: rozbudowa ]nsta acji hydrantowej w budynku b]urowym typ! LlPsK plŻy

ul cy 1 sierpnia 21 w Warszawie szczegołowy opis i sposób rea]izac]i przedmiotu zamóW enja okreś ony

został We Wzorze umowy (dodatek nr 4 a) j b) do sl\M) oraz W dodatku nr 5 a) i b) do slWZ - opis

pĘedrniotu zamówenia _ Program f!nkcjona no - uŻytkowy

.1.5)

! Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniaiących

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zaklesu zamówień uzupełniających

ll.1.6) Wspólny słownik zamówień (cPV): 45'00'00'00-7, 45.31'43'20-7' 45'30'00'00-0' 45'44'00'00-3'

71.22.00.00 6, 71 .25.00.00 5.
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ll'1.7) czy dopuszcza się Żłożenie oferty częściowej: tak, ]iczba części: 2

ll.'l.8) czy dopuszcŻa się złożenie ofeńy wariantowej: nie'

ll'2) czAs TRWANlA zAMÓwlENlA LuB TERMlN WYKoNANlA: Zakończenie: 3o'o9 2016'

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMtCzNyM
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

t.1) WADTUM

lntormacja na temat wadiuml N e jest wymagane wnlesien e wadiLlm

It.2) ALICZK!

lll.3) WARUNKl uDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY

sPEŁNlANIA TYcH WARUNKÓW

lll. 3'1) Uprawnienia do wykonywania ok.eślonej działalnościtub cŻynności, jeżeli pŻepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawający nie Wyznacza szcŻegółowego Warunku W tym zakresie' Zamaw]a]ący dokona oceny

Wykazania spełnian a prŻedmiotowego Warunk! udziału W postępowaniu na podstaw e

oŚWjadczenia (oświadczenie zawańe]est W FormUlarŻu oferty który stanowi dodatek nr 1 do

slWZ' złozen e podp sanego FormulaŻa ofeńy poh,Verdza złoŻenie wymaganego ośwladcŻen a)

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

WokreŚie ostainich 5 (pęciu) lat przed upływern terminu składania ofeń ajeżel]okres

prowadŻenia działaln ości ]est krótszy - w lym okresie, należycie wykonali zgodn]e Ż zasadami

sztuk budow]anej i prawidłowo ukończy i: część A] co najmniej dwie roboty b!dowlane tożsame z

przedm otem zamówien a o WańoŚc] co na]mniej 50 000'00 zł brutto każda' (ocena spełn an!a

warunku zostanie pżeprowadzona na podstawje wykazu lobót i pośWiadcŻeń nalezytego

wykonania dołączonych do Wykazu spolz ądzonego Według Wzoru, który stanoW dodatek nr 2a do

SlVVZ) częśó B co najmnle] dwie roboty budowlane toŻsame z przedmiotern zamowien a, o

Wartości co najmniej25 000 z] brutto każda. (ocena spełniania Walunku zostanie

przeprowadzona na podstaw e wykazu robÓt i poświadczeń na eżytego Wykonania dołączonych

do wykazu spolządŻonego Według wzoru, który stanowidodatek nr2a do sl\Ąz) częśćAiB co

na]mn ej dW e roboty budoW ane toŻsame z prŻedmiotem zan]óWienia dla części A' o Wańości co

najmnlej 50 000,00 zł brutto kazda ] co na]mniej dwie roboty budowlane tożsame z przedmiotem

zamówienia dla części B, o wańości co najmnie] 25 o00 zł brutto kaŹda' (ocena spełn ania

warunkU zostan]e prŻeprowadŻona na podstawie Wykazu robót i pośwadczeń na eŻytego

wykonan a dołączonych do WYkazu spolz ądzonego Wedłuq wzoru' który stanowi dodatek nr 2a do
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stwz).

lll.3.3) P oteń cjal tec hn iczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamaw ający nie wyznacza szcŻegółowego Warunku W tyrn zakresie Zamaw]ający dokona oceny

Wykazania spełnian a prŻedmiotowego Warunk! udziału W postępowaniu na podstawie

oświadczenia (ośWiadczenie zawańe ]est w Fomularzu ofeńy który stanowi dodatek nl 1 do

slWZ. ZłoŻenie podpisanego Formu arza ofeńy poh/Vierdza złożenie wymaganego ośwadczenia)

lll'3.4) osoby Żdolne do wykonania zamówienia

opis spoaobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełn ania Warunku Wykonawca zobow ązany jest Wykazać że dysponu]e:

część A co najmnie] jedną osobą' która będzie pełniła funkc]ę k]erownika robót posiadającą

uplawnienia budowlane do kierowania robotam!w specjalności konstrukcy]no_br.rdowlanej' WraŻ z

nforrnacją na tematjego kwal]fikacji zawodowych, doświadczenia iwykształcenia nieŻbędnych do

wykonania zamóWienia, a także zakresu Wykonywanych przez niego czynności, oraz informację o

podstaw e do dysponowania tymi oŚobam]. Zamawiający dopuszcza pełnlenie ww' funkc]] przez

osoby posiada]ące odpowjednje kwalifikacje zawodowe Wydane na podstawie ustawy Prawo

bldowlanezdnia7 ipca1994r (Dz v. z2016l' poz'290zpóżn zm.)'1 Razpalządzenia

Ministra ]nfrastruktury j Rozwoju z dnia 11 WŻ eśnia 20'14 r. W sprawie samodz e nych funkcji

technicznych w budown ctwie (Dz. U' z 2014 r poz' 1278) lub odpowiadające im Wazne

uprawn en]a budoWLane' które zostały wydane na podstawie wcześn ejobowiązujących przepisów

alaz pŻyna|eżące do wlaśc We] iŻby samorŻądu zawodowego. Zgodn e z zasadarn okleś onym

we Właściwych pzepisach, zamawiający dopuszcza także pełn enie Ww. funkcjj pżeŻ osoby

posiadające odpowiednie kwa ifkac]e zawodowe zdobyte W innych państ\'ach na zasadach

okreś onych W ań 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budow]ane (Dz' U. z2a16| poz.29a

z póżn' zfi') z uwzg ędnieniem postanowień usiawy z dn]a 18 mar-ca 2008 t o zasadach

uznawania kwalifikacji Żawodowych nabyiych w pańshłacń cz]onkowslich Uni Europeiskiej (Dz

U' Nr 63' poz' 394 z póżn zm')' (ocena spełniania warunku zostanie przeprowadzona na

pod-stawie Wykazu osób spoŻądzonego Według Wzoru, który stanow dodatek nr 2b do s \ĄIŻ).

część B: co najmniejjedną osobą, która będzie pełn ła funkcję kierownika robÓt W specja|noŚc

insta acy]nej pos]adającą uprawnienia budow|ane do kierowania robotarniw zakresie insta acji

wodnych' wraz z ]nformacją na tematjego kwalfikacji zawodowych, doświadczenia i

Wykształcenia niezbędnych do wykonania zamóW enia, a także zakres! wykonywanych pŻ ez

n]ego czynności Zamawiający dopuszcza pełnjenie Ww funkcji pżeŻ osoby posiada]ące

odpowiednie kwaliikacje zawodowe wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7

|Ipca 1994l' (Dz' |J. z 2a16 | paz.290 z póżn. zm ) i Rozporządzenia Minjstra lnfrastrukiury i

Rozwoju z dnia 11 wżeśnia 2014 r' w sprawie samodz]e nych funkcji technicznych w

budown]ct\łie (Dz' U z2014l. paz.1278) ub odpowiadające jmWaŹne uprawn]enia budowlane
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które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących prŻep sÓW ozz wzyna|eżące da

właściwej zby samożądu zawodowego' Zgodnie z zasadam określonym We Właściwych

przepisach' zamawiający dopuszcza takŹe pełnien e ww. funkc]i prŻez osoby posjadające

odpowiedn e kwa jikacje zawodowe zdobyte w innych państ\,vach na zasadach określonych W ań'

12a Llstawy z dnia 7 lipca 1g94 r' Prawo budowlane (Dz U'Ż2016r'poz'2gazpÓźn'zn) z

uwzg ędnieniem postanoweń ustawy z dn a 18 marca 2008 t o zasadach UŻnawan a kwalifikacj

zawodowych nabytych W pańsh]Vach członkowskich tjni Elropejsk]ej (Dz U Nr63'poz'394z
późn zrn')' (ocena spełn ania waTunku zostanie pŹeprowadzona na podstaw]e Wykazu osÓb

spoŹądzone-go wedlug Wzoru' który stanoW dodatek nr 2b do slWZ) część A i B osobamj

Wskazanymi dla części A i B łącznie' Zamawiający dopuszcza aby wykonawca wskazał Więcej

niŻ raz tę samą osobę ( ub osoby) do Wykonan]a zamówienia o ie posiada ona (pos]adaią)

Wymagane kwalifikacje' (ocena warunku zostanie pżeplowadzona na podstaw e Wykazu osób

spolz ądzonego według Wzor! który stanow| dodatek nr 2b do s]Vtz)'

lll.3.5) Sytuac.ia ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają środki finansowe W Wysokości nie mn]ejszej niz: częśc A 50 000 00 zł (słÓwnie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub posiadają zdo|ność kredytową w Wysokości nie mniejsŻej niż 50

000,00 zł (słown e: pięćdzies ąt tysięcy złotych)' (ocena spełnian a War!nku zostanie

przeprowadzona na podstawie informac]i banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo_

kredytowej)' część B: 25 000.00 zł (slownie] dwadzieścia p ęó tysięcy złotych) ub pos adaią

zdolność kredytową w Wysokości n e mn ejszej n]ż 25 000'00 zł (słownie] dwadzieśc]a pięó

tys]ęcy złotych). (ocena spełnian]a warunku zostan e przeprowadzona na podstawie informacji

banku ub spÓłdz e cze] kasy oszczędnościowo-kredytowej)' część A i B: 75 00o'00 zł (słownle:

sjedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) ub posiadają zdo|ność kredytową w wysokoŚci nie mniejsze]

n ż 75 000 00 zł (słownie: s edemdziesląt pięć tys ęcy złotych)' (ocena spełn ania Warunku

zostan e pŻeprowadŻona na podstawie informac]i banku ]ub spo]dzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej)

lll.4) lNFoRMAoJA o oŚwnDczENlAcH LUB DoKuMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWCY W cELU PoTwlERDzENlA sPEŁNlANlA wARUNKÓW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWE ART. 24 UST. ,1 USTAWY

llt.4'1)W Żakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.'l

ustawy, oplócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłołć:

. Wykaz robót bldow]anych wykonanych w okresie ostatnich pięcu lat pŻed lpływem termin!

składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do L]działu w postępowan u' a ]eŹei okres

prowadzen a działa ności jest krótszy - w tym okres]e' Wraz z podanlem ich aodzaju Wańośc ' daty i

m ejsca wykonania ońz z załączeniem dowodów dotyczących najwazniejszych robót,
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określa]ących, czy roboty te zostały Wykonane W sposób należyty olaz Wskazujących, czy zosta]y

Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie lobÓt budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania pŻez Wykonawcę w wykazle

ub złoŹenia poświadczeń' w tym nformacja o roboiach budowlanych niewykonanych lub

wykonanych nlenależycie

W okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pŻ ed upływem terminu składania ofert' a jeŹeli okes prowadzen a

dŻiała nośc jest krÓtszy _ w tym okresie, na eżycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

pfaw]dłowo ukończyli| część A: co na]mniej dwie robob/ budowlane toŹsame z przedm]otem

zamówena, o wartoścj co najmnie] 50 00000złbrutto kaŻda (ocena speln]ania Warunku zostanie

pĘeprowadzona na podstawie wykazu robót i pośWiadczeń naleŹytego Wykonania dołącŻonych do

wykazu spolządŻonego według wzoru, który stanowi dodatek nr 2a do slv\z) Część B co nalmn -"]

dwie roboty bUdowlane tożsame z prŻedm]otem zamóWien a, o wańośc co najmniej 25 000 zł brutio

każda' (ocena spełniania Warunku zostanie przeprowadzona na podstawLe Wykazu robÓt i

pośwadczeń należytego Wykonania dołączonych do wykazU spolządzonego według wzoru' który

stanÓWi dodatek nr 2a do slv\z) część A i B] co najmn]ej dwie roboty budowlane toŻsame z

pŻedrniotem zamóWien a dla części A, o wańości co na]mniej 50 000'00 Żł brutto każda co
najmniej dwie roboty budowlane tożsame z pŻedmiotem zamóWi-Ania da części B o Wańości co

na]mnie] 25 000 zł brltto kaŹda (ocena spełniania warunku zostanie prŻeprowadzona na podstawie

wykazu robót i poświadczeń naleŻytego wykonanla dołączonych do wykazu spolządzonego Według

wzoru' któly stanowi dodatek nr 2a do slWZ)';

Wykaz osób, które będą uczestniczyć W wykonywan u zamóWienia' w szczególnośc

odpowiedzialnych za śWiadczenie usług, konkolę jakoŚc] ub kierowanie robotami budowlanymi,

Wraz z inlormacjami na temat ich kwalifikacj zawodowych dośWiadczen]a i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamóWen]a, a także zakresu wykonywanych pzez nie czynnośc oraŻ

jnformacją o podstawie do dysponowania tym] osobami;

oświadczenie' Źe osoby' które będą !czestn]czyó w wykonywaniu ŻamóWien a' posiadają Wymagane

uprawnlenla' ]eże i ustawy nakładają obowiązek posladan]a takich uprawnleń;

informację banku lub spółdzie cze] kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokoŚc

posiadanych środkóW finansowych lub zdolnośó kredytową wykonawcy wystaw]oną nle Wcześniej

njŻ 3 mieslące prŻed upływem terminu składan a ofeń albo składania WnioskóW o dopuszczen e do

-dz alJ w postępowa^ L o Jdlleer'e zamÓwie']ia

lll.4.2) w zakresie potwieldzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustalvy'

należy prŻedłożyć:

. oświaoczer e o b-ahu poostaw do wylIJcŻe"ia
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aklua ny odpis z Właśclwego rejestru ]ub z centra nej ewjdencji i informacji o dz ałalnoŚci

gospodarczej, ]eżel odrębne przepisy Wymagają wpisu do rejestru lub ewidencj' W celu WykaŻania

braku podstaw do wykluczenia W oparc u o a.t. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, Wystawiony nie Wcześniej niż

6 miesęcy przed up]ywem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu

o udzie enie zamóWien a albo składan a ofeń;

aktualne zaśWiadczenie Właściwego naczelnika urŻędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca

nie zalega z opłacanlem podatkÓW lub zaświadcŻenie, Źe uzyskał pżewidz]ane prawerń zwoln enie

odrocŻenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci |ub wskzymanie w ca]ośc wykonania decyzj

Właściwego organu _ wystawone nie Wcześniej niż 3 miesiące pŻed l8wem terminu składania

Wnrosków o dopLJszczenie do udz ału W postępowaniu o udz elenie zamówienia a bo Śkładania ofeń;

. aktua|ne ŻaŚWiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu ljbezpieczeń społecznych lub Kasy

Ro niczego Ubezpieczenia społecznego pohvierdzające' że wykonawca nie ŻaLega z opłacan em

składek na ubezpieczenia Żdrowotne i społeczne' lub potwierdzenie, że lzyskał pżewidziane

prawem zwolnienie' odroczenle lub rozłożenie na raty Żaleqłych płatnośc lub Wstlzymanie w całośc

Wykonania decyzji właŚcrwego organu _ wystawione nie wcześniej nŹ 3 miesrące przed upływem

terminu składan a Wn oskóW o dopuszcŻenle do udziału W postępowaniu o udzielen e zamowien a

albo składania ofeń.

lll.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieśzkania poza terytorium Rżeczypospolitej Polskiej'

płzedkłada:

lll.4'3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma 8iedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

. n e oh/r'ańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony n e Wcześn ej niŻ 6 mies ęcy

prŻed up]ywem terminu składania wn]oskóW o dopLrszczenie do udziałU W postępowaniU o

udzielenie zamóWjenia aLbo składania ofeń;

. nie za|ega z Uszczaniem podatków opłat' składek na ubezpieczenie społeczne izdlowotne a bo Że

uzyskał prŻewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnośc ]ub

wstŻymanie W całośc Wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcŻeśniej niż 3

m esiące pŻ ed upływem terminu składanla WnioskóW o dopuszczen e do udzia]! W postępowan]u o

udzielenie zamÓWlenia albo składan]a ofeń;

Ill.4.4) Dokumenł dotyczące pŻynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotóW na eżących do tej samej grupy kapjtałowej w rozumieniu ustawy z dn a 16 ]utego

2oo7 r' o ochronie konkurencji i konsumentóW albo infolmacji o tym Że n]e należy do grupy

ka pitałowej
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III.6) INNE DOKUMENTY

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

1' ośWiadcŻenie o spełnieni! k]auzu i społecznej 2. Vwkonawca W celu Wykazania spełnienia walunkóW

udŻ ału W postępowan u może polegać na Wiedzy ] dośWiadczenju potenc]ale technicznym' osobach

Żdo nych do Wykonania zamóWlenia oraz zdo|nościach finansowych innych podmjotóW, nleza eżn e od

charakteru prawnego łączących go z nimi stoslJnkÓW' \Ą^/konawca W takiej syt!acji Żobowiązany jeŚt

udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował Żasobami njezbędnymi do realizacJl ŻamóWienia W

sŻczegÓLności przedstawiając w iynr celLJ pisemne zobowiązanie tvch podm otóW do oddania mu do

dyspozycji nie-zbędnych zasobów na okres kożystania z nlch prŻy Wykonywaniu zamóWienia' \^'łkonawca

zobowiązany jest pŻedstawió dokumenty dotyczące w sŻczegÓlnoŚci: zakresu dostępnych Wykonawcy

zasobów innego podmiotu sposobu Wykożystania pzez wykonawcę ŻasobóW innego podmiotu przy

Wykonywaniu zamówienia' charakteru stosunkU, ]aki będzie lączyłWykonawcę z innym podmiotem, zakresu

i okresu ldziału innego podmiotu pŻy Wykonywan u zamóWienla'

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV1) TRYB UDzlELENlA zAMÓWlENlA

lV1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmlotem zamów enla.

1 Cena - 90

2'Skrócenie okresu rea|izacji umowy 10

lv.2.2)

fl przeprowauzona oędżie aukcia elektroniczna, ad.es strony, na której będzie prowadzonaI

IV4) INFORIVACJE ADMINISTRACYJNE

lV'4.1) Adres strony internetowej, na której iest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://warszawa'stat'goV'p]/zamowien a publ czne us/

specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod ad.esem: UrŻąd statystycŻny W

Warszawie, ul' 1 sierpnia 21' 02_T34 WarsŻawa.

lV4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 08'08'20] 6

godŻina 10:00' miejsce: Kancelaria Urzędu statystycznego W Warszaw]e ul'1serpnia21'02_134

lV4.5) Termin zwiąŻania ofeńąi okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń)

lV4.17) czy pŻewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w plzypadku

nieprzyznania śrcdków pochodzących z budżetu l'Jnii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środkówz pomocy udzielonej pŻez państwa członkowskie Europejskiego Polozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być prŹeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

l zE Ż2'a1'2a1616:11
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zAŁAczNIK I - INFoRMACJE DoTYczAcE oFERT czEśclowYcH

czĘŚÓ Nr: 1 NAzWAi Remont pomieszczeń W budynku b]urowym typu LlPsK przy ulicy 1 sielpnia 21 W

1) Krótkiopis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pomieszczeń w budynk!

biurowyrn typlr LIPSK przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie w okres e do 15.09.2016 r. Bemont

po egal będzie głóWn]e na: ma|owaniu pomleszczeń, Wymianie listew prŻypodłogowych, montażu

Ścianek działowych izeManiu płytek PcW przebiciu ściany dzielącej pomieszczenia arch]Wum ]

Tnagazynu, zamurowan u drzwido magazyn! na pańeŻe Wyclęciu futryn i wymianie wykładzlny

dywanowej przystosowanie pomieszczeń na pomieszczenla socjalne' Wykonan]u ścianki działowejŻ

plyt gipsowo - kańonowych, k!ciu i połoŹeniu nowej terakoty na schodach Wejściowych. szczegółowy

opis i sposób realzac]i pŻ edmiotu zamóW]enia okreŚlony został we wzolze umowy (dodatek nr 4 a) do

slwz) olaz W dodatku nr 5 a) do slwz ops p2edmiotu zamówienia _ Plogram fL]nkcjonalno

użytkowy

2) Wspólny słownik zamówień (cPV): 45'00'00'00_7, 45'44'00.00_3 ' 45'31'43'20 7 '11'22'0a'00'6
71.25.00.00,5.

3) czas trwania lub termin wykonaniaI zakończenie: 30'09'2016.

4) Kryleria oceny ofeńl cena oraz inne kryteria związane Ż p2edmiotem zarnówlen a.

1. Cena 90

2' skrócenle okresu rea]iŻacjl umowy 10

czĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozbudowa instalacji hydrantowe] w budynku biulowym typu LlPsK plzy ulicy T

Sierpna2l w Warszawie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa instalacji

hydrantowe] w budynku biurowyrn typu LlPsK prŻy ulicy 1 s erpnja 2] w Warszawie i wykonanie

dokumentac]i proiektowej' szczegołowy opis i sposób reallzacji plzedmiotu zamówienla określony

został We wzoŻe umowy (dodatek nr 4 b) do slWZ) oraz w dodatku nr 5 b) do slWZ - opis prŻedmiotu

zamówienia _ Proglam funkcjonalno - uzytkowy

2) Wspólny słownik zamówień (cPV): 45'30'00.00-0'

3) czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09'2016.

4) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z plzedmiotem zamÓwienia'

1. Cena - 90

2' skrócenie oklesu realizacji umowy _ 10
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