
URZ\D STATYSTYCZNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sieęnia 21

oGŁoSZENIE

Znak sprawy: WAW-FA .2120.43.2016

Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zam wienia:

Tryb udzielanego zam wienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod kt rym za-
mieszczono ogloszenie:

Dyrelctor Urzędu StaĘstycmego w Warszawie

IJrząd StaĘstyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia2l

02-134 Warszawa

faks22 846 78 33

Dostawa material w czystościowych i BHP oraz wybra-
nych material w gospodarczych i wyposażenia w latach
2016 - 2018

Do czynnoŚci podejmowanych przez zamawiającego i wy-
konawc w w postępowaniu o udzielenie zam wienia sto-
suje się przepisy ustawy z dnia23 kwietria 1964 r. _ Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2076 r. poz.380, 585) oraz właŚciwych
przepis w ustawy zdnia2g stycmia2004 r. - Prawo zam -

wieri publiczrrych zwanej dalej ,,ustawąPzp'' (Dz.U. z2015
r. poz. 2164 z p źn. mt.), oraz postanowienia niniejszego
ogłoszenia.

W postępowaniu stosuje się klauzulę społeczną

poniedziałek - piątek 7:30 _ 15:30

hĘ : //warszaw a. stat . gov .pU zarto wien ia-pub lic ane _ us/
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URz\p STATYSTYCZNY w WARSZAWI E

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

oGŁoszENIE znak splawy: wAw-FA.272o.43.20l6

Rozoztetl.
. nqroniuecrp ocÓLnn

I. INFoRMACJA o ZAMAWIAIĄCYM

ZamawĘącym jest Urząd statystycny w Warszawie, u|. 1 Sierpnia 21' 02-134 warszawą

NIP: 521-052-03-98,

REGON;000331524,

Falś: +48 22 84 78 33'

stona intem towa: htĘ://warszawa.stat'gov.pyzamowienia-publicme-uV

II. osoBY UPRAwNIoNE Do KoNTAKrÓw z wyrorqłwcłvr
Osobami uprawnionymi do kontakfu z wykonawcani są:

Inrię i nazwisko: Remigiusz Rutkowski, Marzena Witkowska

Faks: +4E228467833,

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

Godziny urzędowania; 7:30 _ 15:30.

u. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWENI'A

Postępowanie o udzielenie zam wienia publicaego prowadzone jest w trybie zapyania ofertowego.

Iv. INFoRMACJA o oFERTACH cZĘŚcIowYcH, WARIANToWYCH, ZAMÓWIENIACH
UzUPEŁNIĄIĄcYcH

1. Każdy wykonawca ma prawo doĄl tylko j dĘ oferĘ.

2' Zanawiający nie dopuszcza skhdania ofert wariantowych'

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zam wienia uzupehiającego.

v. PRZEKAZYWANIE INFoRMACJI, oŚwIADcZEŃ I DoKUMENTÓW w PosTĘPowANIU

l. oświadczenią wnioski, zawiadomienia oraz infonnacje znnwiający i wykonawcy przskazują pisemnie lub faksem
lub eleknonicznie (zeskanowany podPisany dokum nt w fonnacie ł.pdflub *jpg).

2. Forma pisemna zastzeżola:est dla złożenia oferty wraz z załącnllromni' ałal<że zmiany lub wycofania oferty' Szczeg -
łowe informacje datyczące forrny sHadanych przez wykonawcę oświadcze i dokurnentÓw zostały okeślone w Roz-
rlziale V ogłoszenia'

3. Jeżeli wykonawca przekaże oświadczenią vrnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektroniczrie i pisemnie,
za datę ich dożenia przyjmuje się daĘ łpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Dokument uważa się za zło-
żony w t rninio, jeżeli adresat m gł zaponać się z jego t ścią przed upływem wyaaczonego terminu.

VI. PODWYKONAWCY

l. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zam wienia podwyko-
nawcy. W takim prrypadku wykonawca:

1) w przypadku, kiedy samodzielnie spehia warunki, o kt rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a zamierza powie-
rzyć cąści zmlwienia podwykonawcom, zobowiązanyjest w Formularzu oferty wykazać części zam wienią kt re
bęĄ im powierzone'

2) w sytuacji, w kt Ę wykazując spehianie warunk w, o ktÓrych mowa w art. 22 ust. 1 ust8wy Pzp, po|ega na zaso-
bach innych podmiot w a podmioty te będą brały udział w rea|iacji cąści zaŃwienia, zobowiązany jest w For_
nularzu oferty wykazać te podmioty oraz części zanr wienia, kt re bęĄ im powiozone.
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oGŁoSZENIE Znak sprawy: WAW-FA. 27 20.43.2016

W prrypadku korzystania z potencjału technicznegq czy teŻ os b zdolnych do realizacji zam wienia, a podmioty udo-
stępniające nie będą brały udziału w rea|izacji części zam wienia, wystarczającym dokumentem jest pisemne zobowią-
zanie tych podmiot w do udostępnienia odpowiednich zasob w na rzecz wykonawcy. Zobowiązanie muszą podpisa
osoby upowazrrione do składania oświadcze woli.

Jezeli w trakcie rea|izacjiumowy wykonawca dokona zmiany albo nezygnuje z podmiofu, na kt rego zasoby powoĘwał
się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnić zarlawiającemu' ze proponowany inny podmiot lub wykonawca samo-
dzielnie spehria warunki udziału w postępowaniu określone w OGŁoSZENIU, w stopniu nie mniejsrrymniŻ wymagany
w takcie postępowania o udzielenie niniejszego zam wienia.

RozozIAŁ II.

oPIS PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKoNANIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotęmzam wienia są sŃcesywne dostawy materiał w czystościowych i BHP orazwybranych materiał w gospo-

darczych i wyposazenia do Urzędu Statystycznego w Warszawie. Dostarczony towar musi spehiać wymagania określone
w Formularzu oferty (stanowiącym dodatek nr 1 do ogłoszenia), być nowy izdatry doprzemaczonego uąltlru.

Szczeg łowy opis i spos b realizacji przedmiofu zam wienia olaeślony został we wzorze umowy (dodatek nr 3 do ogło-
szenia) orazw Formularzu oferty.

Kod Wsp lnego Słownika Zarn wie (CPV):
- 39800000-0 środki czyszczące i polerujące,
_ 33760000_5 papier toaletowy, chusteczki higieniczne,ręcmiki do rąk i serwety,
- 39224000-8 miotły i szczotki i inne artykuĘ r mego rodzaju,
- 39700000-9 czajniki elektryczne,
- 397 17 000- 1 wentylatory i wządzenia klimaĘ zacyjne,
- 31440000-2 baterie,
- 31510000-4 zar wki elekfryczne.

Dodatkowe wymaganiazwiązanę zrea|izacją przedmiotu zam wienia -KLAUZULA SPOŁECZNA

1) Zarnawiający stawia wykonawcy wymaganie, Że w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, zaftudni
na podstawie umowy o pracę' co najmniej jedną osobę w wymiarze, co najmniej Vł etatu, wykonującą czynnoŚci
przy r ealizacji przedmiotu zam wienia.

2) Zatrudnienie pracownika przy realizacji zam wienia powinno trwać nie kr cej, niż do korica upĘwu terminu re-

alizacjizam wienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przezpracownika lub przezpracodawcę przed za-
ko czeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu wrazzfakturą oświadczenia o zatrudnieniu pra-

cownika na podstawie umowy o pracę' podając: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, datę zawarcia umowy
oraz wymiar etafu wg wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do oGŁOSZENIA.

4) W przypadku niezatrudnienia' co najmniej jednego pracownika w wymiatze) 'co najmniej Yą etatu lub niedostar-
czenia oświadczenia, o kt rym mowa w ust. 4, pkt 3, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umow-
nej zamawiającemu w wysokości 15 złzakaŻdy dzie ,nie zatrudnięnia pracownikaprzy realizacji zam wienia.

5) W prz5padku zwłoki w zafrudnieniu pracownikaprzy rea|izacji umowy lub zwłokiw złoŻeniu oświadczenia,
o kt rym mowa w ust. 3, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu w wyso-
kości 15 zł l dzie , chyba, że Wykonawca vlykaŻe, Że niezatudnienie pracownika lub niezłożenie oświadczenia,
wyniknęło zprzycTyn od niego niezależnych.

il. TERMIN WYKONANIAZAMOWIENIA

Zaln wienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 30 września 20l8 roku lub wyczerpania kwoty umowy'
w za|eżmoŚci od tego, co nastąpi pierwsze.

1.

2.

3.

4.

1.
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RDZDZIAŁIII.
wYsoKoŚĆ I zAsADY wNlEsIENIA WADIUM

I. wYsoKoŚĆ włoIulrł
1. Wykonawca nie jest zobligowany do vniesienia wadium.

Rozoztłł, IV.

WARUNKI I']DZIAŁU w PoSTĘPowANru oRAZ oPIs sPosoBU ocENY IcH SPEŁNIANIA; oŚwIADczENIA I Do_
KUMENTY PoTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZf,AŁU lwyKAz|JJĄcE BRAK PoDsTAw Do wY-

KLUCZENIA z PosTĘPowANIA

I. WARIJNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPrs sPosoBU ocENY IcH SPEŁNIANIA

1. o udzielenie zan wienia ubiegać się mogą wykonawcy,lłśrzy:

1) nie podlegają łykluczeniu z uwagi na okoliczrości wskazane przepisem art. 24 ust' 1 ustawy Pzp,

otz
2) spehiają warunki okeślone w art. 22 ust. l ustawy PzP, dotyczące:

a) posiadania uprawnie do wykonywania działalmści:

Zamawiający nie wymacza szczeg łowego warunku w tym zalcesie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehiania przedmiotowego warunku udziału w posĘpowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte j st w Formularzu of rty, kt ry stanowi dodatek nr l do oGŁosZBNIA. Złożenie podpisanego Formu_
larza oferty potwiadza złożmie vłymąanego oświadczenia)

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wynacza szczeg łowego warunku w tym zak si . Zamawiający dokona oceny wykazania
spehiania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za_
warte j st w Formularzu of rty, kt ry stanowi dodatek nr 1 do OGŁOSTNIA' Złozenie podpisanego Formu-
larza oferty porwierdza złożsnie wymagnego oświadczenia)

c) dysponowania odpowiednimpotencjałemtechnicaym:

Zamawiający nie wyznaca szczng(lłowego warunku w Ęm zalaesie. Zamawiający dokona oceny wykazania
spehiania przedmiotorłtgo warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
wa jest w Formularzu of rty, kt ry stanowi dodatek nr 1 do oGŁoszENIA' Złozenie podpisarrego Formu_
larza oferty potwierdza doż rrie wymaganego oświadczenia).

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia:

Zamawiający nie wyznacza szczeg łowego warunku w tym zakesie. Zamawiająry dokona oceny wykazania
spehiania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr 1 do oGŁoszENIA. Zożenie podpisanego Fonnu_
larza ofeĘ potwiodza dożenie wymaganego oświadczenia).

e) sytuacji ekonomicaej i finansowej;

Zamawiający nie wyaacza szczegÓłowego warunku w tym zakesie. Zamawiający dokona ocerry wykazania
spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podsbwie oświadczenia. (oŚwiadczenie za-
warte jest w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr 1 do OGŁOSZENIA. Złozenie podpisanego Fonnu-
lalza oferty potwierdza żożenie wymaganego oświadczenia).

2. Zanawiający dokona oceny spehienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zawaxtych w oświadczeniach i dokumentach zaĘczonych do oferty' ocena spehiania warunk w udziału w posę-
powaniu zostanie dokonana m todą: sp hia (wartoŚć logiczna 1) _ nie spehia (wartość logicaa 0).

3. Wykonawca w celu wykazania spehienia warunk w utŁiału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczenir.1
potencjale tecbnicnym, osobach z<lolnych do wykonania zam wienia oraz zdolnościach finansowych innych podmio_
t ą niezależnie od charakieru prawnego Ęzących go z nimi stosunk w. wykonawca w takiej sytuacji zobowil'any j st
udowo<lnić zamawiającerru, iż bęcŁie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienią w szczeg lności
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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-

Ę czące w szczeg lności :

l) za]<resu dostępnych wykonawcy zasob w innego podmiofu,

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

3) charakteru stosunku, jaki będziełączył wykonawcę z innym podmiotem,

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

u. oŚwnpCZENIA LUB DoKUMENTY PoTWIERDLAIĄCE SPEŁNIANIE wARUNKow uDZIAŁ|J
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-
dzialę I OGŁOSZENIA składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oŚwiadczenia:

l) oŚwiadczenieospelnianiuwarunk wudzialuwpostępowaniu,okt rychmowaw art.22ust. lp. l-2ustawy
Pzp, (treść oświadczenia zawiera Formularz ofeĄ. ZłoŻenie podpisanego Formu|arza oferty potwierdza złoŻenie
wymaganego oświadczenia),

2) oświadczenie, że wykonawca spelni dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zam wienia,
tj. zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze, co najmniej Ya etatu, co najmniej jedną osobę wykonującą
cąmnoŚci przy realizacji zarrtÓwienia, zgodnie z v{Waganiami wskazanymi w ogłoszeniu - klauzula społecana -
(tręść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złoŻenie wyma-
ganego oświadczenia),

W celu wykazania braku podstaw do wykluczęnia z postępowania na podstawie art. 24 ust. l ustawy Pzp, wykonawca
składa wraz z ofertąnastępujące dokumenĘ:

l) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (neść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisa-
nego Formularza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego oŚwiadczenia),

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

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia,
wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem 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 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sument w (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 33l, zp źn.nrr.) lub informację o tym, że wykonawca nie nalezy do grupy
kapitałowej - wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do oGŁOSZENIA.

Wykonaw cy zagr aniczni:

1) Wykonawca zagranicruty (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
w miejsce dokumenfu wskazanego w p. 3. 2) składa dokument lub dokumenĘ wystawione w kraju, w kt rym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,Żenie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości _ wystawione nie wczeŚniej niŻ 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert,

2) JeŻeliw kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokument w wskazanych w p. 5. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oŚwiadczenie, w kt -

rym olaeśla się tak'że osoby uprawnione do reprezentacjiwykonawcy,złoŻone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego laaju miejsca zanieszkania osoby lub
kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpo-
wiednią 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 zobowiązanisą do ustanowienia pełromocnika do re-
prezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zam wienia
publiczrego.

2.

J.

4.

5.
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Informacj e doĘ czące supy kapitałowej :

l) Zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsument w (zwanej dalej ustawą OKIK)' przez grupę

kapitałową rozumie się wszystkich"przedsiębiorc w,kt rzy są kontrolowani w spos b bezpośredni lubpośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym r wnież tego przedsiębiorcę,

2) Zgodnie zart.4 p.lustawy OKIK przezprzedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepis w o swo-
bodzie działalności gospod ar czej, a takŻe:

a) osobę ftzyczną, osobę prawną' atakŻejednostkę organizacvjną niemającą osobowoŚci prawnej, lr1 rej ustawa
przymaje zdolność prawną' organizującą lub świadczącą usługi o charakterze uŻyteczności publiczrej, kt re
nie są działalnością gospodarcząw rozumieniu przepis w o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę ftzycznąwykonującązaw dwe własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącądziałalność w ra-
mach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, kt ra posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 p. 4 ustawy OKIK, nad co najmniej jednym przed-
siębiorcą, choćby nie prowadziła działalnoŚci gospoduczej w rozumieniu przepis w o swobodzie działalnoŚci
gospodarczej, jeże|i podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o kt rej mowa
w art. 13 ustawy OKIK,

d) związekprzedsiębiorc w w rozumieniu art. 4 p.2 ustawy OKIK _ zwyłączeniem przepisÓw doĘczących kon-
centracji.

3) Zgodnie z art. 4 p. 1ustawy OKIK przez przejęcie konfroli rozumie się: wszelkie formy bezpośredniego lub pośred-
niego uzyskania przezprzedsiębiorcę uprawnierl, kt re osobno albołącmie,prry uwzględnieniu wszystkich okolicz-
ności prawnych lub faĘcznych, umożliwiają wywieranie decydującego łWływu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorc w; uprawnienia takie tw orzą w szczeg lnoŚci :

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głos w na zgromadzeniu wsp lnik w albo na walnym
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo uĄrtkownik, bądrŹw zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
za|eżnego),takŻe na podstawie porozumieri z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoĘwania lub odwoĘwania większości członk w zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),takŻe na podstawie porozumie zillrrymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członk w zarządu innego przedsię-
biorcy (przedsiębiorcy zaleŻnego),

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

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

0 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą za|eillym) lub przekazywanie zysku
przez takiego przedsiębiorcę.

Zamawiający dokona oceny spehrienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych i infor-
macji zawartych w dokumentach Żądanychdo załączenia do oferqy. ocena spehriania warunk w udziału w postępowaniu
zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logiczna l) _ nie spełnia (wartość logiczna 0).

RoZDZIAŁv.
sposÓs pRZycoTowANIA oFERTY wnnz z oŚwHpczENHMI

LUBDOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

l. of rta musi spehiać następujące wymogi:

1) Tr ść oferty musi odpowiadać tseści oGŁoSZBNIA' oferta powinna zostać sporządmna wg wzorq jaki stanowi
Formularz oferty stanowĘcy dodatek nr 1 do oGŁosZENIA'

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

'7.

Strona 6 z l0



1.

URZ\D STATYSTYCZNY w WARSZAWI E

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

oGŁoSZENIE Znak sprawy: WAW-FA.2720.43.2016

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwaĘ własnoręczny podpis złoŻony (w spos b umożliwiający
identyfikacj ę osoby), przez osobę upowaznioną do reprezentowania wykonawcy,

4) Poprawki lub aniany w ofercie muSZą być dokonane w spos b czyte|ny, parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane.

il. WYMAGANE oŚwnocZENIA LUB DoKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z oFERTĄ

Wykonawca zobowiązany jest złoĘć wraz z ofertą:

l) oŚwiadczenia lub dokumenĘ określone w Rozdziale IV Podrozdziale II oGŁosZENIA: ,,oświadczenia lub doku-
menty potwierdzające spełrianie warunk w udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczeniaz postępowania'',

2) Inne wymagane oŚwiadczenia i dokumenty:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezenfuje pehromocnik - pehromocnictwo olaeślające jego za]aes podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wsp |nie o udzielenie zam wienia wymagane
jest załączenie dokumentu pełromocnictwa określającego zakres umocowania pehromocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust. 2 ustawy Pzp,

c) w prz1padku, gdy wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia os b zdolnych do wykonania zam wienia
lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu zobowiązarry jest załączyć orygnał dokumentu za-
wierającego zobowiązanie podmiofu frzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasob w na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zam wienia w zakresie określonym przęz zamawiającego w Roz-
dziale IV Podrozdziale I p. 3 oGŁosZENIA.

ru. FoRMA oŚwnpCZEŃ LUB DoKUMENTow WSKAZANYCH
w R0ZDZIALE V PoDRoZDZIALE II oGŁosZENIA

Wymagane oświadczęnia lub dokumenĘ powinny być złoŻone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z ory ginałęm przez wykonaw cę z wyłączeniem :

l) peŁromocnictwa (kt re naleŻy załączyć do ofeĘ w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

2) formularza oferty,

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

4) listypodmiot w naleŻącychdotej samej gupykapitałowej wrozumieniuustawy zdnia 16lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsument w (Dz. U. z2007 r., Nr 50, poz. 33l, zp źn.nrr.) lub informację, o tym, Że wykonawca
nie naleĘ do grupy kapitałowej,

kI re muszą być złoŻone w oryginale.

Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upowaŻnione do reprezentowania wykonawcy,
wskazane we właściwym rejestrze bądźw stosownym pełnomocnictwie.

W przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostĘ sporządzone w języku obcym (w tym doku-
menĘ składanę przezwykonawcę zagranicznego) zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczęniana językpolski.

JeŻeli złoŻonę kserokopie oświadczerllub dokument w będą nieczytelne lub będą budzić wąĘliwoŚci co do ich prawdzi-
wości, zamawiający moze Żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumenfu.

W przypadku, gdy vłykaz lub dowody, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podrozdziale II OGŁOSZENIA będą budzić
wąĘliwoŚ ć zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumenfu będzie wynikać, Że zam wienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienalezycie, zamawiający może zwr cić się bezpośrednio do właściwego podmiofu, na
rzeczkt rego usługi byĘ lub miały zostać wykonane oprzedłoŻenie dodatkowych informacji lub dokument w bezpo-
Średnio zamawiającemu' 

,u. sPosoB ZŁ'ŻENJ,A .FERTY
WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI LUB DoKUMENTAMI

Wykonawca jest zobowiązany złoĘć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w Rozdziale V,
Podrozdziale II OGŁOSZENIA.

l.

2.

3.

4.

5.

l.

Strona 7 zl0



2.

J.

4.

5.

URZĄP sTATYsTYczNY w WARszAWl E

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

oGŁosZENIE Znak sprawy: WAW-FA. 2720.43.2016

Zaleca się, aby:

l) wszystkie sfoony ofeĘ wrazz oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane orazpołączone w spos b trwaĘ

2) kaŻdastrona oferty była parafowana przezosobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatzyła sw j podpis pieczątką imienną.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie |ub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z2003 r., Nr l53 poz. 1503, zp źn. nn.), wykonawca powinien to vryruźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio
omaczyć zastrzeŻone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokument w zawierającychzasftzezone informacje. Wy-
konawca nie moze zastzec informacji, o kl rych mowa w art. 8 ust. 4 ustawy Pzp.

ofenę wraz z oŚwiadczeniami lub dokumentami naleŻy umieścić w opakowaniu uniemozliwiającym odczytanie ich za-
wartości bez uszkodzenia tego opakowania.

opakowanie zawierające ofertę wrazzwszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być ontaczone
nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane: ,,oferta ną dostawę materiał w
czystościoyvych i BHP oraz wybranych materiał w gospodarczych iwyposażenia do Urzędu Statystycznegow Warszawie.
Nie otwierać przed (dtien onarci, ofrr) godzinq 10:30 ", np.:

Nąnła wykonawcy

adres, telefon

oferta na dostawę materiał w czystościowych i BHP oraz wybranych materiał w gospodarcąych i wy-
posażenia w latach 2016 - 2018. Nie otwieraćprzed (aoi..otwarciaore.t) $odziną 10:30.

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. I Sierpnia2l

02-134 Warszawa

Wykonawca, moŻe dowolnie tnaczej oznakować ofertę. Z onlakowania musi jednak wyraźnie wynikać, że jest ofeną
w niniej szym postępowaniu.

Rozdział VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w Formularzu oferty. Cena oferty jest ceną brutto za wykonanie całości
przedmiotu zam wienia oraz ceny jednostkowe poszczeg lnych aĘkuł w.

Cena ofertowa brutto posłuzy do por wnania złoŻonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie postanowie-
niami Rozdziału VIII.

W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towar w i usług orazpodatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odręb-
nych przepis w sprzeduŻtowaru (usługi) podlega obciązeniu podatkiem od towar w i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesieniaprzez wykonawcę, a ko-
nieczne do realizacji przedmiotu zam wienia oraz ewentualne upusty i rabaty.

Wykonawca olaeŚli cenę w złotych polskich oraz z dokładnością do setrych części złotego.

W przypadku wsp lnego ubiegania się o udzielenie zam wienia przez wykonawc w krajowych i zagranicntych spos b
wyliczenia oferty cenowej uzalezniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania peŁromocnika (ustanowionego przez
wykonawc w wsp lnie ubiegających się o u&ielenie zam wienia), zobowiązanego do wystawiania faktur naleznych
z$lftu wykonania umowy (tj. pehomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z wpaganiami dla wykonawc w krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
zwymaganiami dla wykonawc w zagranicznych).

l.

2.

J.

4.

5.

6.
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Dla cel w por wnania ofert wykonawc w zagranicznych z wykonawcami laajowymi, zamawiający doliczy do cen netto
wykonawcÓw zagranicznych kwotę naleznego, obciąŻającego zarnawiającego z tytułu rea|izacji umowy podatku VAT.
o koniecznoŚci doliczenia podatku do ofeĘ wykonawca powinien powiadomić zarnawiającego.

RozozIAŁ vII.
INFoRMACJE o MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I oTWARCIA oFERT

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

ofertę na|eŻy złoŻyć, w siedzibie zamawiającego: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 2l w Kancelarii do dnia
12 vlrześnia2016 roku, do godziny 10:00.

oferty złoŻonę po tym terminie zostaną zwr cone.

U. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ulicy l Sierpnia 21, pok. 2l0 w dniu 12 września
2016 roku, o godzinie 10:30.

ilI. PUBLTCZNE OTWARCIE OFERT

otwarcię ofert jest jawne.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złoŻoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg termlnu związania ofertąrozpocTpa się wraz
z upływem terminu składania ofert.

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofenę poprzez złoŻenie pisemnego
powiadomięnia przed upĘwem luryzlarczonego terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złoŻone w spos b i formie przewidzianej w OGŁOSZENIU dla zło-
Żenia oferty, z zastzęŻeniem, Źe koperta zewnęEntabędzie zawięrała dodatkowe omaczenie ,,ZMIANA''.

Wycofanie złoŻonej oferty następuje poprzezzłoŻenie pisemnego oświadczeniapodpisanegoprzez osobę/osoby upraw-
nione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcyjest osoba wskazana we właściwym
rejestrze jako upoważmiona do reprezentowania wykonawcy,bądżtez posiadająca odpowiednie pehromocnictwo.

RoznzIAŁ VIII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I.

1. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

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

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferĘ ze specyfikacją istohych warunk w zam wienia, niepowodujące
istofuych zmian w teści ofrty, niezwłocaie zawiadamiając o tym wykonawcę' kt rego oferta została poprawiona.

2. oferta wykonawcy, kt ry w wyznaczonym terrninie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istomych warunk w zam wienia, niepowodującej istotsrej

zmiany w teści oferty będzie podlegała odrzuceniu.

II. KRYIERIAWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru ofrty najkorrystrriejszej w oparciu o Ęlterium najniższej ceny. Zanawia-
jący udzieli zam wienia wykonawcy, kt rego ofrta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z ogłoszenia
i będzie miała najniŻszą cenę.
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RozozIAŁ IX.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamaw iając y n i e Żąda wnies i en i a zab ezpie częnia na l e zyte go wykonan i a um o wy.

RozozIAŁ X.
WZORUMOWY

Wzor umowy określający szczeg łowe warunki, na kt rych zamawiający zawrze umowę stanowi dodatek
nr 3 do OGŁOSZENIA.

2. Zamawiający zastszega sobie prawo anian treści umowy. Zmiany umowy szczeg łowo określono we wzorze umowy.

RoZDZIAŁ)(I.
pouczmln o ŚnoDKAcH ocHRoNY PRAwNEJ

Wykonawcy nie przysługują środki ocbrony prawnej, za wyjątkiem poinformowania zamawiającego o przeprowadzonej
czynności niezgodnie z przęisami prawa lub postanowieniami ogłoszenia. JeŚli zamawiający uzra informację za praw-
dziwą poMÓrzy wskazaną czynnoŚć informując o tym wszystkich wykonawc w biorących uclział w postępowaniu.

l.

Rozoztat){JI.
ronvłLNoŚcr po wYBoRzE oFERTY w cELU zAwARcIA UMowY

I. WARUNKIZAWARCIAUMOWY

Zanawiający z:stzega sobie prawo do uniewahienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferĘ na każdym
etapie podając ptzyczyaę uniewarnienia. Wlkonawcom, kt tzy złoĘ|i ofrty w Postępowaniu nie pr4ysługują żadne
roszczenia z tego Ęrtułu.

Niezwłoczlie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaże tę informację wykonawcom.

Dwukotle nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawi nie się w wymaczonym tenninie do podpisania unowy
uzraje się za odstąlienie od zawarcia umowy.

Jeśli wybrany wykonawca odsąli od podpisania umowy, wtedy zamawiający podpisze urrowę z dowolnie
wykonawcą lr:t rego oferta znalada się w grupie najlepszych ofert.

Dodatki do oGŁoSZENlA:

1. Nr 1 - Fonnularz oferty.

2. Nr 2 _ wz r fonnularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowj.

3. Nr 3 - wzÓr umowy.

4. Nr 4 _ Wz r oświadczenia o spehieniu klauzuli społecnej.

2.

3.

4.
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