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Zamawiającyz

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamówienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy' pod którym za-
mieszczono ogloszenie:

Dyrektor Urzędu Statystycmego w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa

faks 22 846 78 33

Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku LIPSK waz
z wykonaniem projektu

Do czynności podejmowanych przez zamawia3ącego
i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. _
Kodeks cywilny (Dz. U' z 201'6 r. poz. 380 z późn. nn.)
oraz właściwych przepisów ustawy z dnia Ż9 styczria
Ż004 r. - Prawo zamówięń publicznych zwanej dalej

,,ustawą Pzp" (Dz. U . z 2015 r. poz. 2164 z późn' zrrl'), oraz
postanowienia riiniejszego ogłoszenia.

W postępowaniu stosuje się klauzulę społecmą

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

http : I I w arszawa. stat. gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

Warszawa, !.\. pazdziemka 2016 r. Zatwierdzam
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Rozozlnł-I.
INFoRMACJE oGÓLNE

I. INFoRMACJAoZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającymjest Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1' Sierpnia2I,02-134 Warszawa,

NIP: 521-052-03-98,

REGON: 000331524,

Faks: +48 Ż28467833,

Strona internetowa: http:llwarszawa.stat.gov.pllzamowięnia_publiczne-us/

II. oSoBY UPRAWNIoNE Do KoNTAKTÓW Z WYKoNAWCAMI

osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

Imię i nazwisko: Bogdan Grzegorczyk, Matzena Witkowska, J erzy I-ach,

Faks: +48ŻŻ8467833,

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

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Wielkość środków jakie moze przemaczyć zamawiający na modernizację systemu hydrantów wynosi 73 000,00 z} (z Y/iI),
co jest kwotą poniżej równowartości 30 000 euro netto (tj. 125 247, 00 zł), zatem do czynności podejmowanych przez zama-
wiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielęnie zamówienia stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 201'6 r. poz' 380 z późn. nn.) orazwłaŚciwych przepisów ustawy
z dnia Ż9 stycznia 2o04 r. - Prawo zamówień publicmych zsłanej dalej ,,ustawą Pry" (Dz' IJ . z 2015 r. poz. 2164 z późn. nrl,.),

oraz postanowienia niniejszego oGŁoSZENIA.

ry' INFoRMACJA o oFERTACH cZĘŚCIowYCH, WARIANToWYCH, ZAMoWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄcYCH

1. KaŻdy wykonawca ma prawo złożryćtylko jedną ofertę.

z. Zamawiający nie dopuszcza składarria ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwoŚci udzielęnia zamówienia uzupełniającego'

V. PRZEKAZYWANIEINFoRMACJI,oŚWIADCZEŃIDoKUMENTÓwwPosTĘPowANIU

1. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekaafią pisemnie lub faksem

lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument w formacie *.pdf lub *.jpg).

2. Forma pisemna zastzeŻona jest dla złoŻenia ofeĘ wraz z załączrlikam| atakŻe zmiany lub wycofania oferty. Szczegó-

łowe informacje dotyczące formy składanychprzez wykonawcę oświadczeń i dokumentów zostały określone w Roz_

dziale V oGŁosZENIA.

3. Jeżeli wykonawca przekrte oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, etektronicznie i pisemnie,

za datę ich ńozeniiprryjmuje się datę wpĘwu dokumenfu, stosownie do formy przekazu. Dokument uwaŻa się za zło'
żony w terminie, jeżeli adresat móg)' zapomać się z jego treścią przed upĘwem wf,nczonego terminu.

VI. PODWYKONAWCY

1' Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca moze powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonaw-

cy. W takim przypadku wykonawca:

1) w prz5padku kiedy samodzielnie spehria warunki, o których mowa w art.22 ust. l ustawy Pą, azamierza powie-

rzyć ćżęści zamówienia podwykonawcom' zobowiqzany jest w Formularzu oferty wykazać części zamówienia,

które będą im powierzone,
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2) w sytuacji, w której wykazując spehrianie warunkóq o których mowa w art. 22 ust. l ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą braĘ ldział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest
w Formularzu oferty wykazać te podmioty oraz części zamówienia, które będą im powierzone.

W prrypadku korzystania z potencjału technicznego, azy teŻ osób zdolnych do realizacji zamówienia' a podmioty udo-
stępniające nie będą brĄ udziału w realizacji częścizarlówienia, wystarczającym dokumentem jest pisemne zobowią-
zanie tych podmiotów do udostępnienia odpowiednich zasobów na rzecz wykonawcy. Zobowiązanie muszą podpisać
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

Jeżeli w trakcie realizacji umowy wykonawca dokona zmiany albo zrezygnuje z podmiotu, na którego 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 mniejszym niż wyma-
gany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia'

Zamawtający nię okręśla dodatkowych wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboĘ budowlane, których niespełnienie spowoduje z$oszenie przez zamawiającego zasrzeżeń lub sprzeciwu, po-
za wymogami określonymi w art. 143b ust. 3 ustawy Pzp.

Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usfugi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
zamawiającemu, jeżeli ich wartoŚć jest mniejsza niŻ 0,5oń wartoŚci umowy w sprawie zamówienia publicznego
bez względu na przedmiot tych dostaw lub usfug.

RoznzttrII.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I TERMIN WYKONANIA

I. PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotęm zamówienia jest: Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku LIPSK przy ulicy 1 Sierpnia 21

w Warszawie wraz z wykonaniem projektu.
Szczegółowy opis i sposób rea|izacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy (dodatek nr 3

do oGŁoSZENIA) oraz w dodatku nr 4 do oGŁosZENIA - opis przedmiotu zamówienią - Program funkcjonalno '
uzytkowy. Zamawiający przewiduje spotkanie wykonawców w dniu 18 październikaŻo1'6 roku, o godzinie 10:00. Punkt
zborny znajduje się w lobby budynku przy ulicy l Sierpnia 2l w Warszawie. Zamawiający za|eca 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 można robić zdjęcia na potrzeby przygotowania

oferty.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPv):

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe wymagania zvłiązane zrealizacjąprzedmiotu zamówienia - I<LAUZULA SPOŁECZNA

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

w wymiarze co najmniej 1/ł etatu, wykonującą cąmności przy rea|izacji zamówienia,

2) Zatrudnięnie przy rea|izacji zamówięnia powinno trwaó nie krócej, niż do końca upĘwu terminu realizacji
umowy; w prrypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika |ub przez pracodawcę przed zakoilczeniem
tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Zatrudnienie pra-

cownika prry rea|izacji zamówienia nie powinno nastąpić pózniej niż 10 dnia po podpisaniu umowy i trwać

do końca rea|izacji umowy.

3) Wykonawca zobowiązany jest doprzedstawienia zamavłnjącemu wTM z fa|łwą oświadczenia o zatrudnieniu

pracownika na podstawie umowy o pracę' podając: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, datę zawarcia umowy

oraz wymiar etatu.

4) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy, co najmniej jednego pracownika w wymiarze

co naimn1ej Yą etat,l lub niedostarcżenia oŚwiadczenia,o którym mowa w ust. 3. , wykonawca będzie zobowiązany

do zipłaceniakary umownej zamawiającemu w wysokości 300 zł, chyba, że Wykonawca wykaże, że niezatrud-

nienie pracownika lub nięzf,ożęnie oświadczenia wyniknęło zprzycTynod niego niezależnych.

2.

J.
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5) W prrypadku zwłoki w zatrudnieniu pracownika przy realizacji umowy' wykonawca będzie zobowiązany
do zapłacenia kary umownej zamawiającemu w wysokości 5 zł l dzień, chyba, że Wykonawca wykuŻe, że nieza-
trudnienie pracownika wyniknęło zprzyczyn od niego niezależnych.

[. TERMINWYKoNANIAZAMÓwIBNh
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 9 grudnia 2016 roku.

Rozoztłł,III.
wYSoKoŚC I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

I. wYsoKoŚC WADIUM

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

Rozozłł,IV.
WARUNKI UDLI AŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ oPIs SPoSoBU oCENIY ICH SPEŁNIANIA; o ŚWIADCZENIA
I DoKUMENTY PoTWIERD ZAJ ĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓw uoznł.U I WYKAZUJĄCE BRAK PoDsTAw

Do WYKLU CZENI' A Z PosTĘPowANIA

I' WARUNKIUDZIAŁUwPOSTĘPOWANIUORAZoPIssPoSoBUoCEl.IYICHSPEŁNIANIA

1. o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, któtzy:

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

oraz

2) spehriają warunki określone w art.22 ust. l ustawy Pzp, doĘczące'.

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalnoŚci:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania

spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-

warte jest w Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do oGŁosZENIA. Złożenie podpisanego Formu_

tarza ofefiy potwierdza złoŻenie wymaganego oświadczenia).

b) posiadania wiedzy i doŚwiadczenia:

Zamawiający nie wznacza szczegółowego wiuunku w tym zakresie. Zarlawiający dokona oceny wykazania

spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oŚwiadczenia. (oświadczenie za-

warte jest w Formularzu ofeĄ, który stanowi dodatek nr l do oGŁosZENIA' ZłoŻenie podpisanego Formu-

larza ofeĘ potwierdza zf,oŻenie wymaganego oświadczenia).

c) dysponowania odpowiednim potencjałemtechnicznym:

Zamawiający nie wynlacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania

spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-

warte jest w Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do OGŁOSZENIA. Złożenię podpisanego Formu-

|arza ofeĘ potwierdza złoŻenię wymaganego oŚwiadczenia).

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiająey dokona oceny wykazania

spehriania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia' (oświadczenie za-

warte jest w Formularzu oferty, który stanowi dodatęk nr l do oGŁosZENIA. Złożęnie podpisanego Formu-

larza ofeĘ potwierdza złoŻęnie wymaganęgo oświadczenia).

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wynnczaszczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania

speŁrianii pizedmiotowego *aruoLu udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie za-

warte jest w Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do oGŁosZENlA. Złozęńe podpisanego Formu-

larza oferty potwierdza złoŻęnie wymaganęgo oŚwiadczenia)'
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Zamawiający dokona oceny spehrienia przez wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie danych
i informacji zawartych w oświadczeniach i dokumęntach załączonych do oferty. ocena spehriania warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logiczra 1) - nie spehria (wartość logiczna 0).

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu'
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmio-
tów,niezależmie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zanawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawc a zobowiązany jest przedstawić dokumenty do-
ty czące w szczególności :

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystaniaprzezwykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

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

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

II. oŚWIADCZENIALUB DoKUMENTYPoTWIERDZAIĄCESPEŁNIANIEWARUNKÓwuozłł.u
I WYKAZUJĄCE BRAK PoDSTAW Do WYKLUCZENIA Z PosTĘPowANIA

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IV Podroz-
dziale I OGŁOSZENIA składa wraz z ofertą następujące dokumenĘ lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu, o których mowa w art. ŻŻust. 1 ustawy Pzp,
(treść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. ZłoŻenie podpisanego Formularza ofeĘ potwierdza złoŻenie wy-
maganego oświadczenia),

2) oświadczenie, że wykonawca spełni dodatkowe wymagania rwiązane z realizacją klauzuli spolecznej' (treśó

oŚwiadczenia zawiera Formularzofefi. ZłoŻęnie podpisanego Formularza oferty potwierdzazf,oŻenię wymaganego
oświadczenia).

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

składa wraz z ofertą następuj ące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zawiera Formularz ofeĘ. Złożenie podpisa_

nego Formularza oferty potwierdza zf,ożenie wymaganego oświadczenia),

Ż) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoŚci gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia,
wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa wraz z ofeńą listę podmiotów

naleŻących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia'J'6lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-

sumentów (Dz. IJ ' z Ż0O7 r., Nr 50, poz. 33L, zpóźn. nrr.) lub informację o tym, że wykonawca nie naleĄ do grupy

kapitałowej - wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do OGŁoSZENIA.

Wykonawcy zagr aniczni;

1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)' 
w miejsce dokumentu wskazanego w p' 2.2) składa dokument lub dokumenty' wystawione w kraju, w którym

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogło_

szono upadłości _ wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,

2) Jezęli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamjeszka-

nia, nie wydaje się dokumentów wskazanych w p. 4. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,

wktórym_określa się tak'Źe osoby uprawnione doreprezentacji wykonawcy, zf,oŻone przed właściwym organem

sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania

ośobyiub kraju, w którym wykonawia ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszęm _ wystawione

z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

Zasady udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie:

2.
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1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pehromocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia publicznego.

Informacje doty czące grupy kapitałowej :

1) Zgodnie z art. 4 p' 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej ustawą OKIK)' przęz grqpę

kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przezjednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę,

Ż) Zgodnie z art. 4 p. l ustawy oKIK przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej , atakŻe:

a) osobę fizyczną, osobę prawną' atakŻejednostkę organizacyjną niemającą osobowoŚci prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawrrą' organizującą lub świadczącą usfugi o charakterze użyteczroŚci publicmej' które
nie są działalnoŚcią gospodarczą w rozumięniu przepisów o swobodzie działa|ności gospodarczej,

b) osobę fizyczrą wykonującą za:wód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 p. 4 ustawy OKIK, nad co najmniej jednym

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art'

13 ustawy OKIK,

d) związek przedsiębiorców w rozumięniu art. 4 p. 2 ustawy OKIK - z wyłączeniem przepisów dotyczących
koncentracji.

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

średniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łączrie, przy uwzględnieniu wszystkich

okoliczrrości prawnych lub faĘcznych, umoŹliwiają wywieranie decydującego wpłylvu na innego przedsiębiorcę

lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów nazgromadzeniu wspólników albo na walnym

zgrómadzeniu, takŻe jako zastawnik albo uŻytkownik,bądźw zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy

zależme go), takŻe na p o dstawi e porozumień z innymi o sobami,

b) uprawnienie do powoĘwania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego

pizedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),takżęnapodstawie porozumień z innymi osobami,

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

biorcy (przedsiębiorcy za|einego)'

d) dysponowanie bezpoŚrednio lub poŚrednio większoŚcią głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym

zgromadzeniu spółdzielni zależmej, tak'że na podstawie porozumień z innymi osobami,

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

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

pr zez takie go przeds ięb iorcę.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie danych

iinformacji-zawarĘch w łokumentach-żądalyci do załączenia do oferty. ocena spehriania warunków udziału

w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartoŚć logiczra l) - nie spehria (wartość logiczna 0).

RozoztarY.
SPoSoB PRZYGoToWANIA oFERTY WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI

LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. oferta musi spehriać następujące wymogi:

1) Treść ofeĘ musi odpowiadać treści OGŁOSZENIA. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru' jaki stanowi

Formularz oferty - dodatek nr 1' do OGŁOSZENIA'

7.
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z) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej,

3) oferta musi być podpisana; za podpisanieuznaje się trwaĘ własnoręczny podpis złoŻony (w sposób umożliwiający
idenĘfikację osoby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,

4) Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czyte|ny, parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane.

II. WYMAGANEoŚWIADCZENIALUBDoKUMENTYSKŁADANEWRAZZOFERTĄ
Wykonawca zobowiązany jest z}oĄć wraz z ofertą:

1) oŚwiadczenia lub dokumenty okreŚlone w Rozdziale IV Podrozdziale II OGŁOSZENIA: ,,oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postę-
powania",

2) Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezenfuje pehromocnik - pehromocnictwo określające jego zakres podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

b) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane
jestzałączenie dokumentu pehromocnictwa określającego zakres umocowania pehromocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. Ż3 ust. 2 ustawy Pzp,

c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia osób zdolnych do wykonania zamówienia
lub polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu zobowiązany jest załączyć oryginał dokumentu
zavłierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania znichprzy wykonaniu zamówienia.

uI. FoRMAoŚWIADCZEŃLUBDoKUMENTÓWWSKAZANYCH
w RoZDZIALE V PoDRoZDZIALE II oGŁosZENIA

Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny byĆ z}ożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej zazgodność
z oryglnałemprzez wykonawcę z wyłączeniem:

1) pehromocnictwa (które naleĘ załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

Ż) formularza oferty,

3) pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasobów
na okres korzystania z nich ptzy wykonywaniu zamówienia,

4) listy podmiot ów na|eżących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. |J. zŻOO7 r., Nr 50, poz.33l, zpóźn. zrrr.) lub informację, o tym, Że wykonawca nie

na|eĘ do grupy kapitałowej.

które muszą być złożone w oryginale.

Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

wskazanę we właściwym rejestrze bątŹw stosownym pełnomocnictwie.

W prąpadku, gdy załączone do ofeĘ oświadczęnia lub dokumenĘ zostaĘ sporządzone w języku obcym (w tym do_-

tcuńeńty składanó przez wykonawcę zagtanicznego) zamawiający wymaga przedstawienia ichtłumaczenia na język

polski.

JeŻeli złoŻone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wąĘliwości co do ich praw-

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

W przypadku, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w Rozdziale IV Podrozdziale II oGŁoSZENIA będą budzić

wąęliw_ość zańawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu będzie wynikać, że zamiitenie nie zostało

*ykonun" lub zostało wykonane ńienależycie, zamawiający moze zrvrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,

,ir"""rktórego usługi byĘ lub miaĘ zostać wykonane o przedłozenie dodatkowych informacji lub dokumentów bez-

pośrednio zamawiaj ącemu'

1.

J.

4,
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IV. SPoSoB ZŁ)ŻENIAoFERTY
WRAZ Z oŚV/IADCZENIAMI LUB DoKUMENTAMI

Wykonawca jest zobowiązany złoĄć, ofertę wraz z oŚwiadczeniami lub dokumentami wymienionymi w Rozdziale V
P o dr ozdzialę II oGŁosZENIA.

Za|eca się, aby:

1) wszystkie strony ofeĄ wraz z oŚwiadczeniami i dokumentami byĘ ponumerowane oraz połączone w sposób
trwały'

z) każda strona ofeĘ była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.

W pr4lpadku, gdy informacje zawarte w ofercie |ub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwiętnia 1993 r' o zwalczaniu nieuczciwej konkwencji
(Dz' U. z Ż0o3 r., Nr 153 poz. 1503, z późn. zrn.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio
omaczyÓ zasfrzeŻone informacje' Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeŻone informacje.
Wykonawca nie może Zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami naleĘ umieśció w opakowaniu uniemożliwiającym odczlanie
ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania'

opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oŚwiadczeniami lub dokumentami winno być ozna-
czone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego oraz opisane: ,,oferta na rozbudowę in-
stalacji łrydrantowej w budynku LIP9Kwrąz zwykonaniem projehu. Nie otwierąć przed ppisaiitzień otwarciaofer) godzinq
10:i0 ", np.:

Nazwawykonawcy

adres, telefon

oferta na: Rozbudowę instalacji hydrantowej w budynku LIPSK wraz z wykonaniem projektu

Nie otwierać przed (*pi."e a'ień otwacia ofert) $odziną 10:30.

Urząd Statyswczrry w W'arszawie

ul. 1, Sierpnia 21

OZ-t34Warszawa

Wykonawca, może dowolnie inaczej oztakować ofertę. Z oznakowania musi jednak wyrażrie wynikać, że jest ofertą

w niniej sz1rm postępowaniu.

Rozoztłł, VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEI.IY OFERTY

Cena ofeĘ zostanie podana przez wykonawcę w Formularzu oferty. Cena oferty jest ceną ryczahową za wykonaną

robotę budowlaną.

Cena ofertowa brutto posfuĄ do porównania złoŻonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie postanowie-

niami Rozdziału VIII.

W cęnie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jezdtina podstawie od-

rębnych przepisów sprzedaŻtowaru (usługi) podlega obciązeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcy-

zowym.

W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszĘ, opłaty do wykonania i poniesienia przez wykonawcę,

a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty.

Wykonawca okręśli cenę w złotych polskich oraz z dokJadnością do sefirych części złotego.

4.

5.

2.
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6. W prąpadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówieniaprzez wykonawców laajowych i zagranicznych sposób
wyliczenia ofeĄ cenowej uzaleŹniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pehromocnika (ustanowionego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych
z$ułtl wykonania umowy (tj. pehromocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z wymaganiami dla wykonawców zaganicznych).

7. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicntychz wykonawcami laajowymi, zamawiający doliczy do cen netto
wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciąŻającego zamawiającęgo z tytułu realizacji umowy podatku VAT.
o koniecmości doliczenia podatku do oferty wykonawca powinien powiadomić zamawiającego.

Rozoznł, VII.
INFoRMACJE o MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIAI oTWARCIAoFERT

I. MIEJSCE ITERMIN SKŁADANIA oFERT

1. ofertę naleĄ złoĘć w siedzibie zamawiającego: Urząd StaĘstycmy w Warszawie, ul. l Sierpnia 2l w Kancelarii
do dnia 24paździemka2o1'6 roku, do godziny 10:00.

2. ofeĄ złoŻone po tym terminie zostaną zwrócone.

II. MIEJSCEITERMINOTWARCIAOFERT

zamawiającego w Warszawie przy ulicy l Sierpnia 2l, pok. 2l0 w dniu 24 pańdziemka

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

IV. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ

Wykonawca pozostaje związarry z}oŻoną ofertą przez okręs 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna slęwraz
z upływem terminu składania ofert.

V. ZMIANAIWYCOFANIEOFERTY

1. Wykonawca moŻe przed upĘwem tęrminu do składania ofert zmienić lub wycofaó ofertę poprzez złoŻenie pisemnego

powiadomienia przedupływem Wzllrelczonego terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złoŻone w sposób i formie przewidzianej w oGŁoSZENIU
dla złoŻenia oferty, z zastrzężenięm' że koperta zewnętrzna będzie za-wierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA".

3. Wycofanie złożonej ofeĄ następuje poprzez złożenię pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby upraw-

nióne do reprezentowania wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy jest osoba wskazanawe właściwym

rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy,bądźteż posiadająca odpowiednie pehromocnictwo'

Rozoztnr VIII.
KRYTERIAI ZASADY OCEI.IY OFERT

I. TRYB OCETIYOFERT

1. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnienięm konsękwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) irure omyłki polegające na niezgodności ofeĘ z OGŁoSZENIEM, niepowodujące istotnych zmian w treści ofeĘ,
niezwłocznie zawiadamia1ąc o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. oferta wykonawcy, który w wynraczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, iolega;ącej na niezgodności ofeĘ z oGŁoSZENIEM, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty będzie

podlegała odrzuceniu.
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II. KRYTERIAWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kierował kryterium najniższej ceny brutto ofeĘ'

Sposób obliczenia,,ceny brutto oferty'' został opisany w Rozdziale VI.

Zanajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawięrałanajniŻszą cenę brutto.

JeŻe|i złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zama_

wiająry w celubceny takiej oferĘ do|icza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usfug, który miałby ob-

owiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozozlłł.IX.
Z ABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UM OWY

Zamawiający nie ząda wniesienia zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy.

kozoztpttX.
WZORUMOWY

1' Wzór umowy olaeŚlający szczegółowe warunki, na których zamawiający zawrzę umowę stanowi dodatek

nr 3 do OGŁOSZENIA.

Zamawiający zastrze1a sobie prawo zmian treści umowy. Zmiany umowy szczegółowo określono we wzorze umowy

(dodatek nr 3 do OGŁOSZENIA).

Rozozłł- Xl.
PoUCZENIE o ŚRoDKACH oCHRoNIY PRAWNEJ

Wykonawca możę niezwłocznie poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub postanowieniami niniejszego

oół.oszBNIA podjętej przezniigo c4mności lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany.

Rozozlłł, XII.
FoRMALNoŚct po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY

I. WARUNKI ZAWARCIAUMOWY

Niezwłocmie po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ zamawiający przekaże wykonawcom,którry złoĘli ofeĘ infor-

macje, których zakres wynika z dyspozycji zawartej w afi.92 ust. 1' p. 1 - 7 ustawy Pzp.

Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wmaczorLym terminie do podpisania umowy

uzraje się za odsiąpienie od zawircia umowy. Jeśli wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy' wtedy zama_

wiajicy podpisze ńo*ę z dowolnie wybranym wykońawcą, którego ofertazna|azfa się w grupie najlepszych ofert'

Dodatki do oGŁoSZENIA:

1. Nr 1 - Formularz ofertY.

2. Nr 2 -Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej.

3. Nr 3 -Wzór rrmowy.

4' Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia - Program funkcjonalno - uĄrtkowy'

5. Dokumentacia architektoniczno - budowlana 7 kart.

1.

2.
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