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dotyczy:

zaproszenia do składania ofert

W postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa

W art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 slycznia20o4 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jed n.: Dz. U. z 2017 r. poZ.1579,2018)

na dostawę i montaż sytemu ograniczenia dostępu do nieruchomości

przy uticy 1 Sierpnia 21 w Warszawie

Zatwierdzam

U'ząd statysty.zny w Warszawie

u!. I Sierpnia 21,02-134Warszawa
tel' 22 4ó4 20 00
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
warszawa.stat.gov.pl



I. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiający: llrząd statystyczny w Warszawie

ut. 1 Sierpni a 21, 02-134 Warszawa.

e-mai[: zamowieniauswaw@stat.gov.pl

adres strony: http:/ /warszawa.stat.gov.pUzamowienia-publiczne-us/

zaprasza

do składania ofert na dostawę i montaż sytemu ograniczenia dostępu do nieruchomości przy ulicy
1 Sierpnia 21 w Warszawie

W postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta Została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
W postępowaniu.
Postępowanie prowadzone jestwoparciu o przepisyKodeksu cywilnego(tekst jedn.: Dz.U.z2o1Br.poz.
1025 i1104) i ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.z2O17 r.poz.1579,2018zpoż.zm.),
zwaną datej Pzp.

II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy osl+6lWE (ogótne

rozporządzenie o ochronie danych) (oz' urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo", Urząd
Statystyczny w Warszawie informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie;

2. w toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z ochroną
Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z lnspektorem ochrony Danych na adres:
loD Urząd Statystyczny W Warszawie, u[. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, e-mai[:
i od_uswaw@stat.gov. p l;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. t [it. c RoDo w celu
związanym z niniejszym postępowaniem;

4. odbiorcami PaniiPana danych osobowych będą osoby [ub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. B oraz art.96 ust' 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2OO4 r. - Prawo zamówień pubticznych (oz. u. z2O17 r. poz.1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

5. Panii Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie Z art.97 ust.'l ustawy Pzp, przez okres
4 tat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamÓwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 [ata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
W postępowaniu o udzietenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają Z ustawy Pzp;

]' w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

B. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art.'15 RoDo, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art.'16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RoDo, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych zzaslrzeżeniem przypadków, o których mowa W art.18 ust.2 RoDo;



ilt.

lv.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- W związku z art.17 ust.3 [it. b, d [ub e RoD0 prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W art.20 RoDo;

- na podstawie art.21 RoDo prawo sprzeciwu, Wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 tit. c RoDo.

oPls PRZEDM loTU ZAMÓWl EN lA

Kod CPV:34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa [ub sygnalizacyjne.

oKREŚLEN l E PRZEDM loTu lnmÓwtrru ln

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sytemu ograniczenia dostępu do nieruchomości przy
ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie wg specyfikacji określonejw opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

GWARANCJE

1. Wymagany okres gwarancyjny 36 miesięcy, liczonej od daty dokonania odbioru końcowego
przedmiotu Umowy.

TERMlN REAL|ZACJ I ZAMÓW|EN lA

1. ZamÓwienie będzie realizowane w terminie 40 dni od daty podpisania umowy.

2. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia jest integratną częścią dokumentacji
postępowania i postanowienia w niej Zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców.

3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
częścizamówienia.

4. Jeże[i Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest Zastąpić tego podwykonawcę [ub Zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzia[ności za należyte wykonanie tego zamówienia.

lNFoRMAC'|E o PRZEWlDZ|ANYCH ZAMÓWlENlAcH UZUPEŁNlA,lĄCYCH

Za mawiający n ie przewid uje zam ówień uzu pełn iających.

WARUN Kl PRZYSTĄPlENlA Do PoSTĘPoWANlA

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' którzy:

1) nie podtegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. o udzie[enie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
zdoIności technicznej [ub zawodowej.

V.

vt.

vil.

vilt.

lx.



xt.

oPlS SPoSoBU DoKoNANlA ocENY SPEŁNlENlA WARUNKÓW, o KTÓRYCH MoWA W P. lX.2.

1. Zamawiający Uzna, ze Wykonawca posiada zdotność techniczną [ub zawodową, niezbędne do
wykonywania przedmiotowego zamówienia, jezeli wykaze, że wykonał nalezycie nie mniej niz
dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za
odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uznaje dostawę i montaz: systemów parkingowych jak
i ich pojedynczych elementów, bram i wrót z napędem, systemów kontroli ruchu pojazdów. Za
odpowiednią wartość dostawy i montazu, Zamawiający uznaje każdą dostawę Z montażem o
wartości min. 20 000 zł brutto.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanego warunku
na podstawie danych iinformacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty
(załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia). ocena spełniania warunkÓw udziału W postępowaniu
zostanie dokonana metodą: spełnia (wartość togiczna 1)- nie spełnia (wartość logiczna 0).

3. Wykonawca moze W celu potwierdzenia warunków udziału W postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz W odniesieniu do konkretnego zamówienia, [ub jego części, potegać na zdolności
technicznej Iub zawodowej innych podmiotów, nieza[eżnie od charakteru prawnego łączącego
jego z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który potega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu' Ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, W szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania jemu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5' Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne [ub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału
W postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o którym mowa w arl.24 ust.1 p. 13-22Pzp.

6. Jezeli zdotnośĆ techniczna [ub zawodowa podmiotu, o którym mowa w p. X.3 nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału W postępowaniu [ub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczania, Zamawiający Żąda, aby Wykonawca W terminie określonym
przez Zamawiającego:

1) zastąpiłten podmiotinnym podmiotem [ub podmiotami,

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeze[i wykaże
zdolności techniczne [ub zawodowe, o ktÓrych mowa W p' lX.2.

7. Wykonawcy mogą wspótnie ubiegać się o udzie[nie zamówienia. W przypadku wspó[nego
ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania W postępowaniu i zawarcia
Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. l(onsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału
W postępowaniu o udzietenie zamówienia, jak Wykonawcy Występujący samodzielnie, tj. przy
ocenie spełnienia warunków, o których mowa W art'22 ust.1b p.3 Pzp, Zamawiający będzie brał
pod uwagę ich łączne kwatifikacje i doświadczenie.

9. Jeżeti oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regu lującej współpracę tych pod miotów.

WYKLUCZEN IA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu [ub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia.

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:



2.

a. o którym mowa W art. 165a, art. 1B1-188, art. 189a, art.218-221, art.228-230a, art. 250a,

art. 258 tu b art. 270-3Og ustawy z d nia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U.22017 r.

poz.2204,z2O1B (. poZ.20,305,663) zwanym dalej ,,kk" [ub art.46 tub art.48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2O1O r. o sporcie (t.j. 02. U. z2O1B r. po2.1263),

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa W art. 115 s 20 kk,

c. skarbowe,

d. o którym mowa W art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywa.iącym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospotitej Potskiej (Oz. U. 22012 r. poz.769).

3) Wykonawcę, jeżeti urzędu.iącego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspótnika spółki w spÓłce jawnej [ub partnerskiej atbo komplementariusza w spółce
komandytowej [Ub komandytowo - akcyjnej tub prokurenta prawomocnie skazano
Za przestępstwo, o którym mowa W art. 24 ust. 1 p. 13 Pzp.

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu tub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne [ub zdrowotne, chyba ze Wykonawca dokonat płatności należnych podatków,
opłat [ub składek na ubezpieczenia społeczne [ub zdrowotne WraZ z odsetkami [ub
grzywnami lub zawarł wiązące porozumienie w sprawie spłaty tych na[eżności.

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego W błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału W postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria tub który
zataił te informacje tub nie jest w stanie przedstawić Wymaganych dokumentów.

6) Wykonawcę, który w wyniku tekkomyśtności tub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieĆ istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego W postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskaĆ informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

8) Wykonawcę, który brał udział W przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a takze osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji moze być
wyetiminowane W inny sposób niŻ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału W postępowaniu.

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami W postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać Za pomocą stosownych środków dowodowych.

1o) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2002 r.

o odpowiedziatności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary
(t.j. Dz. IJ.22018 r. poz.703).

11) Wykonawcę, Wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne.

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 tutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji ikonsumentóW (t.j. Dz.tJ.z 2018 r. poz.79B),zŁoŻyLi
odrębne oferty, oferty częściowe [ub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji W postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.



Xll. WYKLUCZENlE WYKONAWCY NASTĘPUJE:

1. W przypadkach' o których mowa w art.24 ust.1 p' 13 [it. a-c ip.14Pzp, gdy osobą, o której mowa
wtych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 p. 13 [it. a-c Pzp,
jezeti nie upłynęło 5 tat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

2. W przypadkach, o których mowa:

1) w arl.24 ust. 1 p. 13 tit. d i p. 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana Za przestępstwo wymienione w art.24 Ust.1 p.13 lit. d Pzp,

2) w art.24 ust. 1 p. 15 Pzp, jezeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ze W tym wyroku
Został okreśtony inny okres wykluczenia tub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,

3) w art.24 uSt. 1 p. 'l8 i 20 Pzp, jeŻeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykIuczenia,

4) w art.24 ust.'l p. 21Pzp,jeżeti nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne,

5) W art. 24 ust. 1 p.22 Pzp, jeżeti nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się
o zamówienia pu b[iczne.

3. Wykonawca, który podtega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 p. 13i14 onz16'20 Pzp może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są Wystarczające do wykazania jego

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem [ub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pienięzne za doznaną krzywdę [ub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dta zapobiegania datszym przestępstwom [ub przestępstwom skarbowym [ub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeti wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony W tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

4. Wykonawca nie podtega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę iszczególne
okoticzności czynu Wykonawcy' l']Zna Za Wystarczające dowody przedstawione na podstawie
arl.24 ust.8 Pzp.

5. W przypadkach, o których mowa W art. 24 ust. 1 p. 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy mozliwośĆ udowodnienia, że jego udział
W przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa W art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności [ub braku
przynależności do tejsamejgrupy kapitałowej, o której mowa W arl.24 Ust' 1 p. 23Pzp (Załącznik
nr 3 do niniejszego ogłoszenia). Wraz ze złozeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
W postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający moze wyktuczyć Wykonawcę na kazdym etapie postępowania o udzie[enie
zamówienia.

Xlll. WYKAZ WYMAGANYCH oŚW|ADCZEŃ l DoKUMENTÓW oD WYKoNAWcÓw w CELU PoTW|ERDZEN|A
SPEŁNlENlA WARUNKÓW

1. Wypełniony Formularz oferty (Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania zdolności technicznych lub zawodowych - wykaz
robót budowlanych (załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia). Załącznik 5 dostarcza się na



3.

WeZWanie Zamawiającego, lecz jeśti Wykonawca dostarczy ten dokument wraz z Formularzem
oferty nie będzie WZyWany do jego dostarczenia.

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału W postępowaniu (Załącznik
Nr 6 do niniejszego ogłoszenia).

oświadczenie Wykonawcy, że nie podtega wykluczeniu (Załącznik Nr 7 do niniejszego ogłoszenia).

Jeżeti Wykonawca' wykazując spełnianie warunków, o których mowa w p. lX powołuje się
na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
W postępowaniu - zamieszcza informac.ie o tych podmiotach w oświadczeniach. (Załącznik Nr5,
6 i 7 do niniejszego ogłoszenia)'

Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upowaznioną i wykazaną w l(RS.

oświadczenie z wykazem, co najmniej dwóch dostaw Z montazem o wartości 20 000 zł brutto
każda wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych tub ciągłych równiez wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeti okres prowadzenia
działalności jest krótszy - W tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania ipodmiotów,narzecz których dostawyzostaływykonane, orazzałączeniem dowodów
okreśtających czy te dostawy z montażem Zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodamio których mowa, są referencjebądż inne dokumentyWystawione przez podmiot,
na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych [ub ciągłych
są wykonywane' a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentóW - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych tub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądŹ inne dokumenty potwierdzające
ich nateżyte wykonywanie powinny byĆ wydane nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Jeśti Wykonawca wskazując dostawy, o których mowa powyżej,
przywołuje dostawę z montażem [ub dostawy Z montazem wykonywane na rzecz Zamawiającego
nie ma obowiązku dostarczania referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że dostawy
zostały wyko nane należycie.

Wykonawca ZaŁącznik 5 dostarcza się na wezwanie Zamawiającego, lecz moze ten dokument
dołączyć do Formularza oferty, a Wtedy nie będzie WZyWany do jego dostarczenia.

Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału
w postępowaniu o udzietenie zamÓwienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj.: w celu
oceny spełnienia warunków, o których mowa W art.22 ust. 1b p.3 Pzp, Zamawiający będzie brał
pod uwagę łączne kwatifikacje i doświadczenie. oświadczenie składa każdy z WykonawcÓw
wspótnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie
warunków udziału W postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający Zastrzega sobie prawo, zgodnie z art.26 ust. 2f Pzp, że jeżeti będzie to niezbędne
dozapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamÓwienia, to moze
na kazdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń tub dokumentów potwierdzających, że nie podtegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału W postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia tub dokumenty nie są juz aktualne, do złozenia aktualnych oświadczeń
[ub dokumentów.

Pełnomocnictwo powinno być złoŻone wraz z Formularzem oferty, jeżeti Wykonawca nie złoży
Wymaganego pełnomocnictwa aLbo złoŻy wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do
jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia oferta Wykonawcy
podtega od rzuceniu atbo konieczne byłoby unieważnienie postę powan ia.

ZłoŻenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo
nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dta prowadzącego postępowanie,
Zagrozone jest karą pozbawienia woIności od 6 miesięcy do tat B (art. 233 5 1 k.k.).

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.



12' Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyżej wskazanych warunków
na podstawie danych iinformacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty.
ocena spełniania warunków udziału W postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia
(wartość logiczna 1)- nie spełnia (wartość togiczna 0).

XlV. lNFoRMACJE o SPoSoBlE PoRoZUMlEWANlA SlĘ ZAMAW|AJĄCEGo Z WYKoNAWCAMl oRAZ
PRZEKAZYWAN lA oŚW|ADCZEŃ l DoKUMENTÓW

1. Zgodnie z art. 10c ust' 2 ustawy Pzp w związku z art. 1B ustawy z dnia 22 czerwca2016 r. o zmianie
ustawy - Prawo zamówień pubticznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn': Dz. U. z2017 r.

poz. 1579, 201B) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 tistopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Oz. U.z2017 r.z2018 r.

poz.106,138, 650 i 1'l18), osobiście [ub za pośrednictwem posłańca.

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie [ub za pomocą środków komunikacji elektronicznej'

.lezeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu
środków komunikacji e[ektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 1B tipca 2002 r. o świadczeniu
usług lub drogą etektroniczną (t.j. oz. U. z2017 r. poz.1219, z2o1B r' poz. 650), kazda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy uzyciu środków
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jezeli ich treść dotarła do adresata,
tj. na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli Wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń tub dokumentów do ich uzupełnienia W oznaczonym terminie.

XV. TRYB UDZlELANlA WY'IASNlEN W SPRAWACH DoTYcZĄcYcH oGŁoSZENlA

1. Wykonawca moze się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający
udzieti nIezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem
jednak nie później niz na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
ze wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa Wyznaczonego terminu składania ofert.

Jezeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania, o którym
mowa w p' XV.'| [ub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzietić wyjaśnień atbo
pozostawić wniosek bez rozpoznan ia.

Przedłuzenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w p. XV.1.

TRYB WPRoWADZANlA EWENTUALNYCH ZMlAN W oGŁoSZENlU

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentÓw składających się na ogłoszenie.

Kazdą dokonaną W trakcie postępowania zmianę, Zamawiający udostępni na stronie
internetowej: http:i /warszawa's!ąt.gov,p[/zamowienia-pub[ilz_nę-' us/.

Jezeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofercie, Zamawiający przedłuŻy termin składania ofert. W takim przypadku wszeIkie
prawa i zobowiązania (wykonawcy i Zamawiającego) będą podtegały nowym terminom.
lnformacja o tym zamieszczona Zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

WARUNl(l WPŁATY l ZWRoTU WAD|UM

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

XVlll. TERMlN ZWIĄZANlA oFERTĄ

2.

4.

XVI.

3.

1.

3.

XVII.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin



składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie tub na wniosek Zamawiającego może przedłuŻyĆ termin związania
ofertą, ztym Że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu
związinia ofertą, zwróciĆ się do WykonawcóW o Wyrazenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niz 60 dni.

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

2. Kazdy Wykonawca ma prawo złożyć tytko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcy więcej
niż jednej oferty tub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

4. ofertę nateży przygotować na (lun) w oparciu o Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszego ogłoszenia.

5. oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czyteInie w języku potskim oraz byĆ

podpisana przez osobę uprawnioną do Występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania
zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy. Upoważnienie (w oryginate)
do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ite nie wynika z innych dokumentów
załączonych p rzez Wykonawcę.

6. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego' maszynopisu lub nieścieralnym
atramentem.

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyĆ z tłumaczeniem na język

Potski.

B. oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona W zapieczętowanej kopercie
opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

Postę p owa n i e ofe rtowe zn a k WAW- F 

^'27 

20.23.2018

oferta na: dostawę imontaz sytemu ograniczenia dostępu do nieruchomości przy uticy
1 Sierpnia 21 w Warszawie.

Liczba kartek
(okreśtić ile kart znajduje się w kopercie)

Nie otwieraĆ przed (oni.'otwarciaofert) godziną 10:00.

g. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału [ub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [ub notariusza.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz W przypadku
podmiotów innych, o których mowa W p. X, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy tub tych podmiotów mogą być poświadczone za zgodnośĆ z oryginałem przez

Wykonawcę tub te podmioty.

11. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczyte[na [ub budząca
Wątptiwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądaĆ przedstawienia oryginału [ub

notarialnie potwierdzonej kopii.

12. Wszetkie poprawki tub zmianywtekście oferty muszą być parafowane idatowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

13. Wykonawca zobowiązany jest do oddzietenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę
pizedsiębiorstwa W rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeti
Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu



przepisóW art' 11 Ust' 4 uStawy Z dnia 16 kwietnia 1993 r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. oz. U.z2018 r. poz.419), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje
nateży umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: ,,lnformacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa''. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyĆ do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji'
Uzasadnienie ma na ce[u udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym
p owyzej p rze p i s i e, tj., Że zastrzeżo n a i nfo rm acja:

1) ma charakter techniczny, technologiczny [ub organizacyjny przedsiębiorstwa,

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

14. Wykonawca nie może Zastrzec informacji, o których mowa W art. 86 ust.4 Pzp.

XX. MlEJSCE SI(ŁADAN|A oFERi

1. ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w p. XlX.8 niniejszego ogłoszenia
nalezy złożyĆ do dnia 26 pażdziernika 2018 roku do godz.10:00 w Kancelarii Urzędu Statystycznego
wWarszawie, 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 (parter budynku). Kancelaria czynna jest od
godziny 7:30 do 15:30w dni powszednie.

2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcę oraz zwróci ofertę.

3. Celem dokonania zmian bądŹ poprawek w ofercie Wykonawca może wycofaĆ wcześniej zŁoŻoną
ofertę i złożyĆ ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania Wyznaczonego
w ogłoszeniu terminu składania ofert.

4. Wybór drogi pocztowej dta przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien
we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby wstopniu maksymalnym
zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego izapewnić jejterminowe doręczenie.
UWAGA: l(ance[aria Urzędu Statystycznego nie podaje informacji, ile ofert złożono do określonego
dnia i godziny.

XXI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Statystycznym W Warszawie, u[.'1 Sierpnia 21,

w pokoju nr 210 (ll piętro)w dniu 26 paŻdziernika 2018 roku o godz.10:30.

2. Z zawartością ofert nie można zapoznaĆ się przed upływem terminu otwarcia.

3. otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca moze byĆ obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyĆ

na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności
zawartych w ofercie.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyĆ na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyLi oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności Zawartych
w ofertach.

7. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Warszawie.
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XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych.

2. Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę W Formularzu oferty. Cena oferty jest ceną

ryczałtową za wykonany przedmiot umowy'

3. Cena ofertowa brutto posłuży do porównania złozonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej'

4. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towarów iusług oraz podatek akcyzowy,
jeżeti na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

5. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia
przez wykonawcę' a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne Upusty
i rabaty.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów iusług, Zamawiający w ce[u oceny
takiej oferty doticza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego' czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując naZWę (rodzaj)

towaru, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich
wartość bez kwoty podatku. Wzór Formutarza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyĆ oświadczenie o innej treści,
to winien odpowiednio zmodyfikowaĆ treść Formu[arza oferty.

7. Cena całkowita oferty brutto określona przez Wykonawcę zostanie usta[ona na okres
obowiązywania umowy.

B. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie.

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachu n kowych dokonanych poprawek.

10. Zamawiający poprawi inne omyłki potegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty.

XXlll. lNFoRMACJE DoTYCZĄCE WALUT oBCYcH W JAK|CH MoGĄ BYĆ PRoWADZoNE RoZLlCZENlA MlĘDZY
ZAMAWIA,|ĄCYM A WYKo NAWCĄ

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tytko w PLN.

XXIV. ODRZUCENIEOFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeti:

l) jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp,

2) jej treść jest niezgodna lub nie odpowiada treści ogłoszenia,

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej kon ku rencji,

4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziałU W postępowaniu o udzietenie
zamówienia,

5) zawiera błędy w ob[iczeniu ceny,

6) Wykonawca W oznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 P. 3 PzP,

7) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa W art.85 ust.2 PZp, na przedłuzenie terminu
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ŻWiąZania ofertą,

B) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo pub[iczne Iub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa tub interesu nie mozna Zagwarantować w inny sposób,

9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XXV. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAW|AJĄCY BĘDZlE KlEROWAŁ SlĘ NASTĘPUJĄCYMl KRYTER|AMl:

Waga kryterium

100%

I(RYTERIUM

Cena brutto

Zamawiający dokona oceny ofert iwyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium na.iniższej
ceny' Zamawiający udzie[izamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
wynikającym z ogłoszenia i będzie miała najniższą cenę.

XXV|. lNFoRMACJE o WSZELl(lCH FoRMALNoŚClAcH, JAK|E PoWlNNY ZosTAĆ DoPEŁNloNE Po ZAKoŃCZENlU
PoSTĘPoWANlA W CELU ZAWARCIA UMoWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaze tę informację
Wykonawcom.

2. Jezeti Wykonawca' którego oferta zostanie wybrana będzie się uchytał od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo dokonać ponownej oceny
ofert i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba Że zachodzą przesłanki
u niewaznienia postępowania.

XXV|l. PoUCZENlE o ŚRoDKACH oCHRoNY PRAWNEJ

Wykonawca moze niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami tub
postanowieniami niniejszego ogłoszenia podjętej przez niego czynności tub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany.

XXV|ll. SPoTlGNlEWYKoNAWCÓW

Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, lecz dopuszcza się mozliwośĆ wizytacji miejsca
reatizacji przedmiotu umowy po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty
e-mailowej' Wnioski dot. ustalenia terminu wizytacji należy kierować na adres:
zamowieniauswaw@stat.gov.pt. W czasie wizytacji dopuszczalne jest wykonywanie zdjęć tub fitmów
na użytek przygotowania oferty. Pytania, jakie ewentualnie padną w czasie wizytacji i udzielone przez
Zamawiającego odpowiedzi zostaną opubtikowane na stronie internetowej bez podania ŹrÓdła
zapytania.

Załączn i ki:

1. opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór umowy.
3. Lista podmiotów na[ezących do tej samej grupy kapitałowej.
4. Formularz Oferty.
5. Wykaz robót budowlanych.
6. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
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