
URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, u!. 1 Sierpnla 21

oGŁoSZENIE

Znak s p rawy : wAw-EA .27 20.44.Ż01'6

Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zam wienia:

Tryb udzielanego zam wienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod kt rym za-
mieszczono ogłoszenie oraz ocŁo_
SZENIA:

Dyrektor Urzędu Statystycznego w W'arszawie

Urząd StatysĘczny w Warszawie

ul. L Sierpnia2'l.,

O2-I34 Warszawa

faks22 846 78 33

Remont pomieszczerl w budynku biurowym typu
LIPSK przy ulicy 1 Sierpnia 2l w Warszawie

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. z 2O!6 r. poz. 380, 585)
oraz właściwych przepis w ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. _ Prawo zam wierĄ publicznych zwanej dalej

,,ustawą Pzp" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2L64 z poźn. zm.), oraz
postanowienia ni niejszego ogłoszenia.

W postępo*uniu stosuje się klauzulę społeczną

poniedziałek _ piątek 7:30 _ 1'5:30

http ://warszawa. stat . gov.pU zamowienia -publiczne-us/

Zatwierdzam

I}Ytrfi ,T*;ł
,-6fl!Ł/.ł

Warszawa, 22 sietpnia Ż0L6 r.
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RomzlełI.
. INFoRMAcIEocÓwB

I. INFoRMACIAoZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Urząd statystycmy w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 warszawa,

NIP; 521-052-03-98,

REGON: 000331524,

Faks: +48 Ż2 846 78 33,

Strona intemetowa: http ://warszawa.stat. govpVzamowienia-publiczne-uV

II. osoBY UPRAWNIoNE Do KoNTAKT w z wyroNawcłlłI
osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

Imię i nazwisko: Bogdan GrzegorczyĘ Marzena Witkowska, J eny I-ach,

Faks: +482284678 33,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl,

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30'

In. TRYB UDZIELENIAZAM WIENI,A

Szacowana wańość zanr wienia (bez VAT) jest poniżj r wnowartości 30 000 eŃo tj' 725 247 ' 00 Ą, zatem' do czynności
podejmowanych przez zamawiającego i wykonawcÓw w postępowaniu o udzielenie zam wimia stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. _ Kodeks cywilny (Dz' |J. z Ż016 r. poz. 380, 585) oraz właściwych przepis w ustawy
z dnia Ż9 swcznia 2004 r' _ Prawo zamÓwie publiczrych zwanej dalej ,,ustawą Pz4" (Dz' U. 22015 r. poz' Ż164 z p6źn. nn-)'
oraz postanowienia niniejszego ogłoszenia.

Iv' INFoRMACJA o oFERrAcH cZĘŚcIowYcH, WARIANToWYCH, ZAMÓVIENIACH
UaJPEŁNIAIĄcYcH

1' Każdy wykonawca ma prawo złożfć tylko jedĘ oferĘ.

2. Zanavłiająry nie dopuszcza składania ofert wariantowych'

3. Zallawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zam wienia uzupełniającego.

v' PRZEKAZYWANIE IMoRMACII, oŚwrepcznŃ I ooKUMENT w w PoSTĘPowANru

1. oświadczenia' wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekaalją pisemnie lub faksem
lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacie *.pdf lub *jpg).

2' Forma pisemna zastrz żonajest dla złożenia oferty wraz z załącmikaIni, atakł.e zmiany lub wycofania oferty. Szczeg -

łowe infonnacje dotycz.ące formy składanych przez wykonawcę oświadczeri i dokument w zostały okeślone w Roz-
dziale V ogłoszenia.

3. Jeżeli wykonawca przsk'aże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksern" elektronicznie i pisenmie,
za daĘ ich złoż nia pr2yjmuje się daĘ wpł}wu dokumentu, stosownie do formy przekaan' Dokument uważa się za zło.
żony w terminie, jeżeli adresat m gł zapoznać się zjego teścią przed upływem wyznaczonego terminu.

VI. PODWYKONAWCY

L' Zarna'wiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zam wienia podwykonaw-

cy. W takim przlpadku wykonawca:

1) w przypadku kiedy samodzielnie spełria warunki, o kt rych nowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a zamietza powie-
rzyć cąści zam wienia podwykonawcon1 zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać części zamÓwienia,

kt re będą im powierzone'

2) w sytuacji, w kt rej wykazując spehianie waruŃ w, o kt rych mowa w art' 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega

na zasobach innych podmiot w a podmioty te będą brĄ udział w realŁacji części zam wienią zobowiązany jest

w Formularzu oferty wykazać te po&nioty oraz części zam więnią kt re będą in powierzone.
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W przypadku korzystania z potencjału technicznego, cry tez os b zdolnych do realizacji zam wienia, a podmioty udo-
stępniające nie będą braĘ udziafu w realizacji części zam wienia, wystarczającym dokumentem jest pisemne zobowią_
zanie Ęch podmiot w do udostępnienia odpowiednich zasob w na rzecz wykonawcy. Zobowiązanie muszą podpisać
osoby upowaznione do składania oświadczeri woli.

Jeżeli w trakcie realizacjiumowy wykonawca dokona zmiany albo nezygnuje z podmiotu, na kt rego zasoby powoĘwał
się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu' Że proponowany inny podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spełnia warunki udziafu w postępowaniu określone w oGŁoSZENIU, w stopniu nie mniejsrym niŻ wyma_
gany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zam wienia.

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagari dotyczących umowy o podwykonawstwo, kt rej przedmiotem
są roboty budowlane, kt rych niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego zasffzeŻen lub sprzeciwu, po-
za wymogami okręślonymi w art. L43b ust. 3 ustawy Pzp.

5. Umowy o podwykonawstwo, kt rych prz dmiotem są dostawy lub usługi' nie podlegają obowiązkowi przedkładania
zamawiającemu, jezrli ich wartość jest mnĘsza niz 0,5% wartości umowy w sprawie zam wienia publicznego
bez względu na pnedmiot tych dostaw lub usług.

RozozIAŁ II.

oPIs PRZEDMIoTU zauÓwIENIA I TERMIN WYKoNANIA

I. PRZEDMIoT ZAMÓwIBNIł
Przedmiotem zam więnia jest: remont pomieszczen w budynku biurowym typu LIPSK przy ulicy 1 Sierpnia 21
w Warszawie.

Szczeg łowy opis i spos b realizacji przedmiotu zam wienia określony został we wzorze umowy (dodatek nr 4)
do oGŁoSZENIA) oraz w dodatku nr 5 do OGŁOSZENIA - opis przedmiotu ząm wienią - Program funkcjonalno -
uzytkołvy. Zamawiający ptzewiduje spotkanie wykonawc w w dniu 26 sierpnia 201,6 roku, o godzinie 10:00. Punkt
zborny znajduje się w lobby budynku przy ulicy 1 Sierpnia 2l w Warszawię. Zamawiający zaleca wykonawcom prze-
słanie zawiadomienia anonsującego obecność na spotkaniu e_mailem lub faksem. Wysłanie zawiadomienia nie jest wa-
runkiem koniecznym uczestniczenia w spotkaniu. W czasie spotkania mozna robić zdjęcia na potrzeby przygotowania
oferty.

Kod Wsp lnego Słownika Zam wie (CPv):

45000000-7 - roboty budowlane

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 Vł etatu, wykonującą czynności przy realizacji zam wienia,

2) Zatrudnienie przy realizacji zam wienia powinno trwać nie kr cej, niz do korica upływu terminu real'izacji
umowy; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zako czeniem
tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Zatrudnienie pra-
cownika przy realizacji zam wienia nie powinno nastąpić p zniej niŻI} dnia popodpisaniu umowy i trwać
do ko ca realizacjiumowy.

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o pracę' podając: imię, nazwisko, miasto zamies7kania, datę zawarcia umowy
oraz wymiar etatu.

4) W przypadku niezatrudnienia pracownika przy realizacji umowy, co najmniej jednego pracownika w wymiarze
co najmniejYł etatulub niedostarczeniaoświadczenia, o kt rym mowa w ust. 3. , wykonawca będzie zobowiązany
do zapłacenia kary umownej zamawiającemu w wysokości 3 0000 zł, chyba, ze Wykonawca wykaŻe, Żę nieza'
trudnienie pracownika lub niezłoŻenie oświadczeniawyniknęło zprzyczyn od niego niezależnych.

5) W przypadku zwłoki w zatrudnieniu pracownika prTy realizacji umowy lub zwłoki w złoŻeniu oświadczenia,
o kt rym mowa w ust. 3, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu
w wysokości 30 zł l dzieil' chyba, że Wykonawca wykaŻe, Że niezatrudnienie pracownika lub niezłozenie
o świadc zen ia. wynikn ęło z przyc zyn o d nie go niezaleŻny ch.

1.

2.

3.

4.
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. TERMINwYKoNANrłzłuÓwnrre
1. Zam wienie realżowane będzie od dnia podpisania umowy do 9 grudnia 2016 roku.

RozozIAŁ III.

wYSoKoŚc l złsłDY WNIESIENIA WADIUM

I. wYsoKoŚc weoIulł
Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

RoznzIAŁ IV.
WARUNKI UDZIAŁIJ w PoSTĘPoWANIU oRAZ oPIS sPoSoBU oCENY ICH SPEŁNIANIA; oŚwnoCZENIA
I DoKUMENTY PoTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE wARUNKow UDZIAŁu I WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW

Do WYKLUCZENIA Z PoSTĘPoWANIA

I. WARUNKIUDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ oPIs sPosoBU oCENY ICH SPEŁNIANIA

o udzielenie zam wienia ubiegać się mogą wykonawcy,kt rzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczrrości wskazane przepisem art. 24 ust.1 ustawy Pzp,

2) spehriają warunki okręślone w art. 22 ust. l ustawy P4, dotyczącęi

a) posiadania uprawnieri do wykonywania działalnoŚci:

Zamawiający nie wy7llracza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr 1' do oGŁosZENIA. ZłoŻęnię podpisanego Formu-
Iarza oferty potwierdz a złoŻenię wymaganego oświadczenia)

b) posiadaniawiedry i doświadczenia:

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upŁywem terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działal-
ności jest kr tszy - w Ęm okresie, na|eĘcie wykonali zgodnie z zasadami sŻuki budowlanej i prawidłowo
ukoriczyli, co najmniej dwie roboty budowlane tozsame z przedmiotem zam wienia, o wartości co najmniej
50 000,00 zł brutto kuzda. (ocena spehriania warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu rob t

i poświadcze nalezyilego wykonania dołączonych do wykazu sporządzonego wedfug wzoru, kt ry stanowi
dodatek nr 2a do oGŁoSZENIA)

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie w7nLacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr ]. do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formu-
Lar za o ferty p otwi erdz a złoŻęnie wymagane go o św iadc zeni a).

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam wienia:

Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje co najmniej jedną

osobą, kt ra będzie pehriła funkcję kierownika rob t posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robo-
tami w specjalności konstrukcyjno _ budowlanej, wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazam wienia, atakŻe zakresu wykonywanych przez
nią czytvtości, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą. Zamawiający dopuszcza pełnienie
ww. funkcjiprzezosobę posiadającą odpowiednię kwalifikacje zawodowe wydane na podstawie ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca L994 r. (Dz. U. z 20L6 r. poz. 290 z p źn. TrL.) iRozporządzenia Ministra Infra-
struktury i Rozwoju zdnia 11 września2074 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 201'4 r. poz. 1278) lub odpowiadające im wazne uprawnienia budowalne' kt re zostĄ wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepis w oraz prTqa|eżącą do właściwej izby samorządu zawodo-
wego. Zgodnie z zasadami określonymi we właŚciwych przepisach, zamawiający dopuszcza takŻe pełnienie
ww. funkcji przez osobę posiadającą odpowiednie kwatifikacje zawodowe zdobyte w innych paristwach

nazasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z201'6 r. poz.290

1.
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zpoźn. zm.), z uwzględnieniem postanowieri ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach umawania kwalifikacji
zawodowych nabyĘch w paristwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 3, poz.394 zpoźnzm).
(ocena spełniania warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu os b sporządzonego według wzo-
ru, kt ry stanowi dodatek nr 2b do oGŁoSZENIA).

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wznacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oŚwiadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr L do OGŁOSZENIA. ZłoŻenie podpisanego Formu_
Iarza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego oświadczenia).

Zamawiający dokona oceny spehrienia przez wykonawc w wyzej wskazanych warunk w na podstawie danych
i informacji zavłartych w oświadczęniach i dokumentach załączonych do oferty. ocena spehriania warunk w udziału
w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartoś logiczra l) _ nie spehria (wartoŚć logiczna 0).

Wykonawca w celu wykazania spehrienia warunk w udziału w postępowaniu moze 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 stosuŃ w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodni zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zam wienia, w szczeg lności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązlanie 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_

Ę czące w szczeg lności :

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasob w innego podmiofu,

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

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

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

II. oŚwtłoCZENIA LUB DoKUMENTY PoTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE wARUNKÓw UDZIAŁU
I WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUCZENIA Z PoSTĘPoWANIA

Wykonawca na potwierdzenie spehriania warunk w udziału w postępowaniu, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podroz-
dziale I oGŁosZENIA składa wrazzofertąnastępujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenieospełnianiuwarunk wudzialuwpostępowaniu,okt rychmowaw art. 22ust. 1p. 1_2ustawy
Pzp, (treść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złożenie
wymaganego oŚwiadczenia),

2) oświadczenie, że wykonawca spełni dodatkowe wymagania zwią 7ane z realizacją przedmiotu zam wienia,
tj. zapewni, Że terminowo opłaci całość składki za osoby wykonujące czynno ści prry realizacji przedmiotu zam -

wienia _ klauzula społecma (treść oświadczeniazawiera Formularz ofefi. ZłoŻenie podpisanego Formularza oferty
potwierdz a złoŻenie wymagane go o świadczenia),

3) wykaz rob t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu |atprzedupływem tęrminu składania ofęrt albo
wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest kr tszy _ w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowod w dotyczą-
cych najwaŻniejsrych rob t, określających, czy roboty te zostaĘ wykonane w spos b na\eŻryĘ oraz wskazujących,
czy zostaĘ wykonane zgodnie z zasadami sznlki budowlanej i prawidłowo uko czone (wz r wykazu stanowi do-
datek nr 2a do oGŁOSZENIA)'

UWAGA: W wykazie naheĘ wskazać jedynie roboty najwamiej sze, tj. roboty potwierdzające spehrianie warunku
udziafu w postępowaniu.

4) wykaz os b, kt re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam wienia, v,raz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych (posiadanych uprawnieri), niezbędnych do wykonania zam wienia oraz informacją o podstawie

do dysponowania ww. osobami, potwierdzający spehrianie warunku udziału w postępowaniu (wz t wykazu stanowi
dodatek tlr 2b do oGŁoSZENIA). odpis dokument w potwierdzającychwymagane kwalifikacje zawodowe naleĘ
dostarczyć dopiero przed podpisaniem umowy.

W prrypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunk w udziahr w postępowaniu przedstawi dokumenty
zawierające kwoty wyrazone w walutach innych niz złoty polski, zamawiający prze\iczy ję na złoĘ polski. Do przeli_

1.

2.
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czenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przezNarodowy Bank Polski kurs średni waluty nadzienzakoip
czeniarealizacji zam wienia potwierdzającego posiadanie wymaganego doświadczenia.

podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa wraz z ofertą na-
stępujące dokumenty:

1) oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisa-
ne go Formularza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego o świadczenia),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŻe|i

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia,
wystawiony nie wcześniej niz6 miesięcy przedupĘwem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiot w
naleŻących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 1-6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sument w (Dz. U. z 2007 r., Nr 5o, poz. 33"l', zp źn.nrr.) lub informację o tym, ze wykonawca nie należy do g.upy
kapitałowej _ wg wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do OGŁOSZENIA.

Wykonaw cy zagr aniczni :

1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
w miejsce dokumentu wskazanego w p. 3. 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w kt rym
ma siedzibę lub miejsce zamieszh'ania, potwierdzające odpowiednio, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogło_
Szono upadłoŚci - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert,

2) Jezęli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejscę zamieszka-
nia, nie wydaje się dokument w wskazanych w p. 5. l), 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 samorząduzawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione
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 pehromocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie za-
m wienia publicznego.

Informacj e doĘ czące grupy kapitałowej :

t) Zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsument w (zwanej dalej ustawą OKIK)' przęz grupę
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorc w, kt rzy są kontrolowani w spos b bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym r wniez tego przedsiębiorcę,

2) Zgodnie z art. 4 p. t ustawy OKIK przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepis w
o swob o d zie działalno ś c i go sp o darc zej, a takŻe :

a) osobę ftzyczną, osobę prawną' atakŻęjednostkę organizacyjną niemaiącą osobowoŚci prawnej, kt rej ustawa
przyznaje zdolność prawną' organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użrytec:arości publiczrej, kt re
nie są działalnością gospodarcząw rozumieniu przepis w o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę ftzycną wykonującą zaw d we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę ftzycntą, kt ra posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 p. 4 ustawy OKIK, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepis w o swobodzie dzia'
łalności gospodarczej, jeŻe|ipodejmuje dalsze działaniapodlegające kontroli koncęntracji, o kt rej mowa w art.

L3 ustawy OKIK,

d) związek przedsiębiorc w w rozumieniu art. 4 p.2 ustawy OKIK _ z wyłączeniem przepis w dotyczących
koncentracji.

3) Zgodnie z art. 4 p. t ustawy OKIK przez przejęcie konfioli rozumie się: wszelkie formy bezpośredniego lub po-

średniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnieri, kt re osobno albo łącznie, prry uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umozliwiają wywieranie decydującego wpłwu na innego przedsiębiorcę
lub przeds iębiorc w ; uprawnienia takie tw or zą w szczeg lno śc i :

4.

5.

6.

7.
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a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głos w na Zgromadzeniu wsp lnik w albo na walnym
zgromadzeniu, takze jako zastawnik albo uŻytkownik, bądźw zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależmego),także na podstawie porozumieri z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoĘwania lub odwoĘwania większości członk w zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy za|eżnego),takŻe na podstawie porozumierł z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członk w zarządu innego przedsię_
biorcy (przedsiębiorcy za|eżnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głos w w sp łce osobowej za|eżnej albo na walnym
zgromadzeniu sp łdzielni zaleimej,takŻe na podstawie porozumierlz innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy za|eżmego),

0 umowa przewiduj ąca zarządzanie inny- przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zaLeżmym) lub przekazywanie zysku
przęz takiego przedsiębiorcę.

Zamawiający dokona oceny spehrienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych
i informacji zawaĘch w dokumentach ządanych do załączenia do oferty. ocena spełniania warunk w udziału
w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logiczna l) - nie spełnia (wartość logiczna 0).

RozDzIAł'Y.
sposÓs pRzycoTowANIA oFERrY wnłz z oŚwtłoczENIAMI

LUBDOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. oferta musi spehriać następujące wymogi:

1) Treść ofrty musi odpowiadać tr ści oGŁoszENIA. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi
FormulaŹ oferty stanowiący dodatek nr 1 do OGŁOSZENIA'

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

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwĄ, własnoręcay podpis źożony (w spos b umożliwiający
idenĘfikację osoby), przez osobę upoważnioną do ręrezentowania wykonawcy,

4) Poprawki lub znriany w ofercie musą być dokonane w sposÓb czyteln' parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane.

II. wyIrłłcłNB oŚwIADczENIA LUB DoKUMENTY SKŁADANE wRAz z oFERTĄ

1. wykonawca zobowiązanyjest złożyć wnzz oferą:

1) oświadczenia lub dokumenty określone w Rozdziale IV Podrozdziale II oGŁoSzENIA: ,,oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające speŁrianie warunkÓw udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczenia z poĘ-
powania",

2) Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

a) w prąpadkr1 gdy wykonawcę reprezentuje pełromocnik _ pehomocnictwo określające jego zakes podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w przypadku gdy ofertę sHadają wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia wymagane
jest załącznie dokumenfu pełromocnictwa określającego zakres umocowania pełromocnika ustanowionego
do reprezentowania 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
lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu zobowiązany jest za\ączyć oryginał dokumentu
zawierającego zobowiąząnie podmiotu tzeciego do oddania do dysporycji wykonawry niezbędnych zasob w
na okes korzystania z nich przy wykonaniu zam wienia w zalaesie określonym prznz zallawiajryego
w Rozdziale [V Podrozdziale I p. 3 oGŁoszENIA.
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III' r'onuł oŚwrłoczpŃ I-us noKulłBvrÓw wsxezexycrt
w RozDzIALE v PoDRozDzIALE II oGŁoSZENIA

1 . w}łnagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 73 zgo&'lość
z ory ganłem przez wykonawcę z wyĘczerriem:

1) pebromocnictwa (kt&e należy zĄłączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

2) formularza oferty,

3) pisemnego zobowiązania podmiot w udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasob w
na okes korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia,

4) 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. z 2007 r.' Nr 50, poz. 33l, z p źn. zn.) lub informację, o t}łn' żE wykonawoa nie
nalezy do grupy kapitałowej.

kt re musą być złożone w oryginale.

2' Za osoby uprawnione do r prez ntowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprez ntowania wykonawcy,
wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie.

3. W przypadku, gdy zaĄcmne do oferty oświadczenia lub dokumenty mstały sporządzone w języku obcym (w tym do-
kumenty składane przez wykonawcę zagralicmego) zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczenia najęzyk
polski.

4. Ieżr,li złożone kselokopie oświadczeri lub dokumentÓw będą nieczftelne lub bęĄ budzić wątpliwości co do ich praw-
dziwoŚci, zamawiaj ący możn żądać prndstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

5. W przypadku' cdy wykaz lub dowody, o kt rych mowa w Rozdziale IV Po&ozdziale II oGŁosZENIA będą budzić
wąĘliwość zarnawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu będzie wynikać, że zam wienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrÓcić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na
rzecz kt rego usługi były lub miały zostać wykonane o przedłou:enie dodatkowych informacji lub dokument w bezpo-
średnio zmawiąjącemu.

**"l";,*ii3żBi'?,?''J#i3f,ffi 
^'""'1' wlkonawca jest zobowiązany zŁoĘć ofertę wraz z oświadcznniami lub dokumenami wymienionymi w Rozdziale V

Podrozdziale II oGŁoszEMA.
2. Zaleca się, aby:

1) wszystkie strony ofeĘ wraz z oświadczeniami
tnvały'

i dokumentami byĘ ponumerowane oraz połączone w Spos b

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

3) osoba podpisująca ofrtę opatrzyła sw j podpis piecątką imienną.

3. W przypadku, gdy informacje zzwarlc, w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zt'lz.lczałliu nieuczciwej konkurencji
(Dz, |J. z2003 r., Nr 153 poz. 15o3, zp hLnn.), wykonawca powinien to vytaźnie zaslrzec w ofercie i odpowiednio
ozJ6lczyć zastzeżone informacje. Wskazane jest wyoĘbnienie dokument w zawierających zasf]zf'żf/ne informacje.
Wykonawca nie może zastszec informacji, o kt rych mowa w aft. 86 ust' 4 ustawy Pzp.

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

5. opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi łvymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być ozn-
cmnę nazrNą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane: ,,ofertą nq rerrront po-
mieszcze w budynhl biurolvym typu LIPSK prz, ulicy l Sierpnia 2 1 w 'Wałszawie. Nie otwierać Przed (a"i"^ .*.*i. 

"t 
,)

godzinq 10:30 ", np.:
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Nązwa wykonawcy

adres, telefon

Oferta na remont pomieszcze w budynku biurowym typu LIPSKprzy ulicy L Sierpnia 2'1, w Warszawie.
Nie otwierać przed (oni.. otwarcia orert) $odziną 10:30.

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. L Sierpnia2!,

02-134 Warszawa

Wykonawca, może dowolnie inaczej omakować ofertę. Z oanakowania musi jednak wyraźnie wynikać, źpjest ofertą
w niniejszym posĘpowaniu.

Rozdział VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofelty zostanie podarra przez wykonawcę w Formularzu oferty. Cena oferty jest ceną ryczałtową za wykonarrą
robotę budowlaną.

2. cena ofertowa brutto posłuży do por wnania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie postanowie-
niami Rozdziału VIII.

3. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towar w i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie od-
rębnych przepis w sprz daż towanr (usfugi) podlega obciązeniu podatkiem od towar w i usług oraz podatkiem akcy-
zowym,

4. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez wykonawcę'
a konieczne do realizacji przedmiotu zam wienia oraz ewentualne upusty i rabaty.

5. Wykonawca olceśli c nę w złotych polskich oraz z doldadnością do setrych czĘści złotego.

6' w przfpadku wspÓlnego ubiegania się o udzielenie zam wienia przez wykonawc w kajowych i zagranicznych spos b
wyliczenia ofeĘ cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełlomocnika (ustanowionego prz z
wykonawc w wsp lnie ubiegających się o udzielenie zam wienia), mbowiązanego do wystawiarria faktur należnych
z Ę.tułu wykonania umowy (U. pełnomocnik mający siedzibę lub mĘscć zamieszkania na terytorium RzeczypospolĘ
Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawc w kajołych; poza terytorium RzeczypospoliĘ Polskiej - zgodnie
z wymaganiami dla wykonawc w zagranicznych).

7. Dla cel w por wnania ofert wykonawc w zagraniczrrych z wykonawcami kajowymi, zamawiający doliczy do cen netto
wykonawc w zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z Ę'tufu realizacji umowy podatku VAT.
o konieczrości doliczenia podatku do oferly wykonawca powinien powiadomić zamawĘącego.

RozoznrVII.
IMoRMACJE o MIEIscl]' TERMINIE SKŁADANIA I oTwARc]A oFERT

I. MIEISCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

1' ofeĘ na|eŻy złożryć w siedzibie zanawiającego: Urąd statystyczny w Warszawie, ul. 1 sierpnia 2l w Kancelarii
do dnia 9 łrześnia 2016 roĘ do godziny 10:00.

Ż' oferty złożone po tym temlinie zostaną zwT cone'

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nasĘpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ulicy l Sierpnia 2l, pok. 210 w dniu 9 września 201 roku'

o godzinie 10:30.
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I. PUBUCANEOTWARCIEOFERT
1. otwarcie ofert jest ja\ł.ne'

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoę,jaką zamierza ptzemaczyć nasftnansowanie zam wienia.

ry. TERMINZWIĄZANIAoFERTĄ
wykonawca pozostaje zrvivany złożol|ą ofeltĄ prlśz okres 30 dni' Bieg terminu niąz,ania ofeĘ rozpocąTra się lłTaz
z upł}Yem tenninu składania ofert'

V. ZMIANA I WYCOEANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upł}vem terminu do składania ofert zrnienić lub wycofać ofertĘ poprzgz złożenie pisemnego

powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu znrian winno z.ostzć złożnne w sposÓb i formie przewidzianej w oGŁoSZENIA
dla złożenia ofeĘ, z zasfrzeżEniem' Że koperta zewnęFzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,'ZMIANA".

3. WYcofunie złożonej oferty nasĘpuje poprzrz złoinnie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby upraw-
nione do repręzentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprcz ntowania wykonawcyjest osoba wskazana we właściwym
Ęestrze jako upowałriona do r prezentowania wykonawcy, b ądź Eż posiadająca odpowiednie peŁromocnictwo.

Rozoztłł,VI[.
KRYTERIA I ZASADY OCEI.IY OFBRT

I. TRYBOCENYOFERT
!. Zanawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisankie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe' z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych popraweĘ

3) inne omyłki polegające na niezgodności ofeĘ ze specyfikacją istotnych warunkÓw zam wienia, nĘowodujące
istotnych zrrrian w teści oferty, niezwłocmie zawiadamĘąc o tym wykonawcę, ktÓrego oferta została poprawiona.

2. oferta wykonawcy, kt ry w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, poĘającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istohych warunkÓw zam wienią niepowodującej istotnej
zrniany w aeści ofeĘ będzie podlegała odrzuceniu'

U. KRYTERIAWYBORUNAJKORZYSTNIEISZEIOFERTY
I ZASADY OCET{Y OFERT

1. Przy wyborze oferty zarnawiający będzie kierował się kierował kryterium najniższej ceny brutto oferty:

2. Spos b obliczenia,,c ny brutto oferty'' został opisany w Rozdziale VI.

3, Zanajkorzystniejszą zostanie uaana oferta, kt ra będzie zawierała najniźszą c nę brutto.

4' Ieże]li złożono ofertę, ktÓĘ wyb r prowadziłĘ do powstania obowiązku podatkowego zamawĘącego zgodnie
z przepisami o podatku od towar w i usług w zakesie dotyczącym wewnątrzwsp lnotowego nabycia towar w, nma-
wiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar w i usfug' kt ry miaĘ ob-
owiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi prząisami.

RomzllłIX.
zABEzPIEczEME NALEżYTEGo wYKoNANlA UMowY

Zmnwiający nie Ąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rlozoztll-X.
WZ R UMOWY

1. WzÓr umowy okreśĘący szrzegÓłove warunki, na kt rych zamawiaj ąsy Tlwrze umowę stanowi dodatek

nr 4 do oGŁOSZENIA.
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2. Zamautiający zastrzega sobie prawo znrian treści umowy. Zmiany umowy szczegołowo olceślono wo wzolze rtmov.y
(dodatek nr 4 do oGŁoszENIA).

Rozoznł,XI.
pouczpMe o ŚnoDKAcH ocHRoNY PRAwNEJ

W}konawca możp niezwłocznie poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub posianowieniami niniej-
szego ogłoszenia podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynnoŚci, do kt lej jest on zobowiązany.

RozDzIAŁXII..
ronrrłeLNoŚcl po wYBoRzE oFERTY w cELU zAwARcIA UMowY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY
Niezwłocznie po vyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaże wykonawcom, kt rzy żożryli oferty infor-
macje, kt rych Załres wynika z dyspozycji zawartej w art. 92 ust. 1 p. 1 - 7 ustawy Pzp.

Przed podpisaniem umowy wykonawca, kt fego oferta została wybrana, w wymacmnymPrzezzamawiającego terminie,
zobowipany jest do dostarczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do rePrezento-
wania wykonawcy kopi dokument w potwierdzjących kwalifikacje os b wskazanych w Wykazie os b zdolnych
do wykonania zam wienia.

Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyzrraczonym terminie do podpisania umowy
lub nie wnviązanie się z obowiązł w okeślonych w p. 2 unaje się za odsĘpienie od zawarcia umowy. Jeśli wybrany
wykonawca odsĘpi od podpisania umowy, wtedy zamawiający podpisze umowę z dowolnie wybranym wykonawcą
ktorego oferta aalazła się w gupie najĘs4/ch ofert

Dodatki do oGŁoSZENIA:

1. Nr I - Formularz oferty.

2. Nr 2 a) - Wz r formularza dotycący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia.

3. Nr2b) -Wz r formularza - Wykaz os b zdolnych do wykonania zam wienia.

4. Nr 3 _ Wz r formularza dotyczący Plzyla|eżności do grupy kapitałowej.

5. Nr4 -Wz rumowy

6. Nr5 - Opis przedmiotu zam wienia - Prograrn funkcjonalno - uZytkowy.

7. Dokumentacja architektoniczno - budowlana 7 kart,

3.
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