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Tryb udŻielenia zamówienia.

PŻ elarg n eog mn czony na podstawie ai(' 1 0 ust 1 W zW ązku z ad' 39 46 uslawy z 29 stycznia 2004 r' Prawo zamóW eń pu'
blicznych (Dz' U z2013l paz 907 z póżn zm ), zwanejdae] 

'ustawą
0pis przedmiotu zamówjenia'

2.1 PrŹedmiotem Żańówienia są:

2.1'1 cŻęść A

roboly inslalacyjne sec LAN

L]sługa projektowa,

'oboly nalarslie d ob-e paLe \o :eMaLyj.e.

2'1'2 część B

Wykonanie modern zac] nstalac] sygnaliza.ji pożaru,

!sługa prcjektowa'

2'2 zakres robót budowlanych określony jest w:

2.2.1 Programie {unkc]ona no -L]żyłkowyrn stanowiącyrn Dodatek nr 1 do slwz.
2.3 UWAGA|Wszys|ke Wymienione Wdodatku nI J do slWZ materiały opatrŻonę nazwamimająna ce L] okleś]e| e wymaganych

minima nych pararnelróW, co azBcza' że zanawia)$y dopuszcza rnate ały innych producentóW pod Warunkiem spełnienia
pżez n e rn nirna nych parametróW lnformujer]]y, że zgodne z art 30 Ust' 5 Ustawy 

"Wykonawca' 
który powołuje s]ę na roz_

Wiązan a róWnoważne opisywane pęez zamawia]ącego jest obowiązany Wykazać, żeoferowane przez niegodostawy' UsłUgi

lub roboly budowlane spełn a]ąWymagania okreśone przez zarnaw ającego za prodL]kt róWnoważny zamawjaiący lznaje-
dynie tak 

' 
który rna tożsame lub nie gorsze pararnetry jakośc owe iuż}łkowe Wstosunku do opsanego

2'4 zanawiąący zMaca sŻcŻególnąuwagę na rnoż]iwość ceowość L]dz]alu W spolkaniu WykonawcóWW miejsc].] planowanych

robót' przed złożeniem ofedy

2.5 lvliejsce realizacji pŹedmiotu zamówienia'
lviejscern realizac] pŻedmiotu zamóW en a jes1 sledz ba zamawiającego W Warszawje, 02- 1 34 Warszawa' !] 1 sierpn a 21

2'6 Kod zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (cPV):

45314320-7 - roboly nsta acylne

45440000-3 - roboly ma arskie

71220000-6 - usllg prolektowania,

71250000'5 - -5l_g a'c^ lp\Ionic/ne''ż!.ier!jne oo_1iarowe'

Finansowe uwarunkowania zamówienia.
PŻedrn ol ZamóWienia finansowany iest z planU f]nansowego WydatkóW budżelowych l'Jlzędu imusibyć Wykonany, roŻliczo.y
a naeżność Żaplacona Wykonawcy do 31 grudn a 2014 rok!'
całkowite sŻacunkówe tłynagrodŻenie wykonawcy bez podatku od towarówiusług.
cŻęść 

^| 

277 642,28 (słown e: dwieście siedemdŻiesiąl s edem tysięcy sŻeśćset czterdz eści dwa złole 28/100)'

część B: 85 365'85 (slown e| osiemdziesiąl p ęć 1ysięcy lrzysta sześÓdziesiąl p ęć Żłolych 85/100).

Term jn wykonania zamówienia.
Wykonawca zlealizuje przedmiol zarnóWenia októrymmowaWpkl2'1,dodnia'l7grudnia2014r'

Warunki udziału w postępowaniu oraŻ opis sposobu dokonywania oceny spełnianiatych warunkóW

6'1 0 udŻielen]e zan]Ówienia mogąubegać się \Ąrykonawcy, którŻy spe]niająWalunki, dotycŻące|

6'1.1 posiadania uprawnień do Wykonywania określonej dŻiałalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obo.
wiązek posiadania takich u prawn ień; z uwag na charakter zamóW en a Żamaw a]ący n]e WyŻnacza sŻcŻego]owego

Warunku Wtym zakrese dla częśc A i B

6'1'2 posiadania wiedzy i doświadczenia. tj.I

część A:

W okres e oslatn ch 5 (pięc u) at przed Lipł}'\dem terminu składan a ofeń a jeżeli okes prcWadzen a działalnoŚci jesl

krÓtszy'W tym oklesje, naeżycie Wykonalizgodnie z zasadami sztuki budowlane] i praw d]owo L]kończy lco najmnie]

spec}4ikac]a slolnych Warun kóW ZamóWien Ź

Znak sprawy FA 2900 7/2014
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]ednąrobotę budow anąpoIegającąna modernjzacji porn eszczeń bi!rowych, o Wańościco najmniej80 000'00 Żł bruno

]ed ną robolę budowlaną po egającą na nsta]acji sec LAN W budynku biurowyrn o Wartośc co najmniej 80 000 Zł

brullo

część B

W okresie ostatnich 5 (p ęc]u) at prŻed upływem tefin n U sk]adania ofed' a ieże]i okres plowadŻenia dzia1a ności iest
królszy ' W tyrn okres e, należyc e Wykonal zgod n e z zasadami sztuki budow anej i prawidłowo ukończyli dwie roboty
budowlane polegające na modemizacjilub \Ąrykonaniu insla acjj sygnalizaci pożaru W pomieszczen ach biulowy.h, o
Wańościco najmn e] 20 000,00 zł brutto

cŻęść A i B

W okresie ostatnich 5 (p]ęclu) ]al pŻed upblłem term nu sk]adania ofeń' a ]eże]i okres plowadzenia działa ności jest

krótszy_Wtymokresie na]eżycewkona zgodn e z zasadam]szlL]k budowianej ptawidłowo ukończylico najmniej

]ednąrobotę bldow aną po]egającą na modern]zacji porn eszczeń biurowych o Wańościco najmniej80 000,00 zl brutto

ijednąlobotę budow]anąpolegająca na ]nstalacjis ec] LAN W bL]dynku b rjrowym o Wańośdco najmniej80 000 zł brutto

o.az w okrese ostatnich 5 (pięcL]) ]at pżed UplyĄ'em terrn nU składan a oferl, ajeżeliokles prowadŻen a dŻałalności

ieslkótszy W tym oklesie naleŹycie WykonaliZgodnie z zasadamisztuki budow]anej ipmwdłowo L]kończy dwie
roboty budowlane polegające na modelllizacj l! b \Ąrykonaniu insta acji sygna zacji pożaru W pomieszczen ach b u ro_

Wych, o Wańościco najrnn ej 20 000,00 Żł brutto.

6.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicŻnym oraŻ ogobami zdolnyni do wykonania ża ówienia, tj
co nalmnrel

część A
a) 2 osobam posiadającymi cerlllkaty W Żakrese nsta]acji okablowanla slr! ktu ra nego zgodneŻnormam mię'
dzynatodowymi otaz proceduram insta acylnymi prod ucenla okablowania wyslawlony pe ez prodlcenla oferowanego
pŻeŻ Wykonawcę syslern! okab owan]a

b) 2 osobami pos adającymi ceńył katy W zakresie pomiaróW, nadzoru, WykryWania oraz eliminac] Uszkodzeń oka'
bowania strukturalnego' Zlodn]e z normami międzynarodowyrn] oęz procedumm instalacyjnymi prodL]cenla oka'
bowania Wyslawony prŻeŻ plodLrcenta oferowanego prŻeŻ Wykonawcę syslern! okablowania'

c) 1 osobą - pe|niącą flnkcję Kerownika Budowy - posiadającą uprawnlenia budowane przyna]rnniej W ograni'
cŻonym zakresie do kierowan a robolami budow]anyrn W spec]a ności konstrL]kcyjno-budowlanei lub W specjalności
arcl] ilektonicznej a bo odpowiada]ące im Ważne upiawn en a budow ane

częśó B

a) 1 osobą' pe]n ącą funkcję k]elownika projeklu - posiadającą uprawn enja budowlane do kiercWania robotami

budowlanymio specia nośc |staacyinejW zakrcsie sieci, nsla acji i użądŻeń elektrycznych i elektroenelgetycznych i

doświadcŻenie zawodowe rn]n 3 ata

czę'c A i B

a) 2 osobarn posiadającymi ceńyflkaty W zakrese nsta]acji okablowan]a slrlkllranego' zgodne z norrnarnimię'
dzynarodowymi oraz proceduram insta acyinymi prod ucenta okablowania Wyslawiony pżeŻ prod L]centa oJefowanego
pzez Wykonawcę syslemu okab owania
b) 2 osobami pos]adającym ceMkaty W zakesie pomiaróW' nadzoru, Wykrywania oraz eliminacj uszkodzeń oka-
bowania strukturalnego, Zgodnie z nonnami międzynarodowyrn] oraz pro.edurcmi instalacyjnymi producenta oka-
bowania uryslawony prŻez prodL]centa oferowanego plzez Wykonawcę syslernu okablowania,

c) 1 osobą - pełniącąfunkcję K erown ka Budowy - posiadającą uprcwn]enia bldowane pŹyna]mniej w ograni'
czonym Żakresie do kierowan a robotan] budowlanyrnj W spec]a ności konsk!kcyjno-budowlanei lub W specjalności

arch lektoniczneia bo odpowiadalące im Ważne L]pIaWn enla budowane

d) 1 osobą- pełniącą funkcję kiefown ka plojektu - pos adającą uptawn]enia budow]ane do kierowania robotami

bL]dow anyn] o specja ności jnsta acyjnej W zakres e sieci, nsla acji i urŻądzeń elektrycznych i elektloenergetycznych i

dośW adcŻen e Żawodowe min.3lata

spec},Jikac]a slolnych Walunków ZamóW enia
Znak sprrwy FA 2900-7/2014
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Zamawiający dopusŻcza, aby\Ąrykonawca wskaza] \ł ęce] niż raztęsarnąosobę (lub osoby) do Wykonania zamÓwienia,
o ile posiada ona wymagane kwa f kacie

zgodnie z ŻaŚadani akreślahyni vr'e Wlascjwych przepisach, zanawiający dapuszcza także pełnienie ww funkcjipEez
osoby posiadające odpowiednie kwa|ifikacje zawadowe zdob'łe W jnnych państwach na zasadach akrcś|anych w aft'
12a ustaw z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz U ' z 2013 r , paz 14a9 ze zn'), z uwzględnienien postanowleń

ustawy z dnia 18 narca 2aa8 L a zasadach uznawanja kwalifikacjizawodawch nab'tych w panst ach człankawskich
U nii Eurcpejskiej (Dz U Nr63, paz.394 ze zn )

6.1.4 sytuacji ekonomicznej i fin ansowej. tj.:

część A
poslada]ąśrcdk finansowe WWysokościnje nrniejsze] n ż 80 000,00 z] (s]ownie osiemdziesiąl lysięcy złotych) Lrb po-

siada]ązdo ność kledyłowąW Wysokościn e mniejszeiniż 80 000 00 Żł (s]ownie osiemdz esjąt tysięcy Żłotych)

część B
pos ada]ą środki finansowe W Wysokośc n]e mn eisŻejnż 10 000,00 Ż] (słown e:dziesięć tysięcy złotych)lub posiadają
zdo ność kredytowąW Wysokości nie mn e]szei niż 10 000 00 zł (słownie: dzjesięć lysięcy złotych)

część A B:

pos]adaią środk f nansowe W Wysokości nie rnn ejsŻei n ż 90 000,00 zł (słownie] dz eWęćdziesiąt tysięcy zlotych) lub
pos]adaią zdo ność kredyłową W Wysokośc nle mnie]szej niż 90 000 00 zł (słownie: dziew ęćdziesiąl tysięcy Żlotych)

6'2 0 L]dŻ elenie zarnóW en amogąlbegaćslę Wykonawcy, któŻynie podlega]ą Wyk]UcŻeniu Ż postępowan a na podslawie

ad 24 ust. I i ust 2 pkt 5 usla$ry

6.3 Zamawiający dokona oceny spełniania WarunkÓW okreś onych W pkt 6' 1 slWZ na podstawie Wer}'fikacji zaĘczonych do
ofeńy dokwentóWWymien onych W pkt 7 slWZ, Wedlug forrnu]y ,spe]nja- nie spe]n a'

7. Wykazoświadczeń idokumentów' jakie majązłołć wykonawcywcelu potwierdzenia spełniania warunków udżiału w
postępowaniu.

7.1 W celu Wykazania spełniania prŹeŻ Wkonawcę Warunków udziału v/ postępowaniu, o Kórych mowa w ań' 22 ust. 1

ustawy, wykonawca zobowąŻany jest załączyc do ofeńy:
7.f'1 ośWiadcŻenie o spełnianiu WafunkóW Udzał! W postępowan U (WŻól Wg Dodatku nr2 do slwz).
7'1'2 wykaz robót budowlanych naeżycie Wykonanych W okrese ostatnich p]ęciu lat pżed Upł}Ąłern term nu składania

ofeń a ]eże okres prowadzenia dzlałalności ]est krótszy - W tym okres e, Wraz z podan em ch lodza]L] i Wańośd daly
miejsca W}konan a oraz z załączeniem dowodów dotyczących na]Ważnie]sŻych robót, okeślających' czy roboty le
zostaly Wykonane W sposób na eży'ly oraz Wskazujących cŻy zoslałyWykonane Żgodn e z zasadamisziuk budowlaneji
plawidłowo ukończone (\Ązór Wg Dodatku nr 3 do slwz)'
W wykazie naleł wskazać jedynie roboty najważniejsze tj' roboty potwierdzające spełnianie warunku udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pK. 6.1.2 slwz.

7.1'3 wykaz osób' kló.e będą lczestnicŻyć W Wykonywan u ŻamóWenia, W szczegó]ności odpowiedŻialnych za k]erowanie

robotami bL]dowlanymiw specjalności okreśonej W pkt 61.3 Wraz Z inforrnaciąna tęmat ich kwalifikacji zawodolvych
(posiadanych uprawn]eń) niezbędnych do wykonan a zamóWien a oraz iniormacjąo podstaw e do dysponowan a \łW.

osobami potw erdzający spełnian e Warunk! udzia]! \ł poslępowaniu opisanego W pkt 6'1'3 slWZ (!vzór Wg Dodatku
nr4 do SIWZ).

7.1'4 informację banku lub społdzielcŻej kasy oszczędnościowo.kredytowej, potw erdzającej Wysokośó posiadanych

środ kóW finanso\Ąrych

cZęśćAI

W kwocie nie mn ejszej n ż 80 000,00 zł(slown e: os emdŻiesiąt tys ęcy złotych) lub zdo]nośó kedytową W}konawcy W

W}sokości ne mne]szej niż 80 000,00 zł (słown]e os]emdŻlesląt tys ęcy Żlotych)' Wystawionei nje wcześ|lei niż3
rnlesiące pfted !pływem lelminL sk]adania oień'

cŻęść B

W kwocie nie mnie]sze] n ż 10 000,00 zl (słown e: dŻ es ęć 1ys ęcy złolyclr) zł lub Żdolność kred!łową Wykonawcy W

Wysokości nie mnieiszei niż 10 000 00 z] (słown eidz esięć tysięcy złolych)Żł' wystawlonejnie wcześniej niż 3 miesiące

specńkac]a slolnych WarunkóW ZamÓW enia
Znak sprawy FA'2900-7/2014
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prŻed upływem leminu składania ofert'

część A B|

W kwocie nie m niejsze] n ż 90 000,00 z| (słown e złotych: dz ewięćdz]esiąt tys ęcy) Zl ub zdo ność kredytowąWykonawcy

w Wysokośc] n]e mniejsze] n ż 90 000,00 z] (slown e Żloty.h dz ewięódz esiąt tys ęcy) Ż], Wystaw one] nie WcŻeśniej n iż

3 miesące przed upłnvem lerrninu składan a oferl

Jeże z uzasadn onej pfzycŻyny Wykonawca nie może pęedstawić dokurnentóW dolyczących s}łuacji finansowej i

ekonorniczne] \Ąymaganych pŻez zamawaiącego, może przedstawić inny dokumenl' klóry W wystalcza]ący sposób
potwerdza spełnran e op]sanego przeŻ Żan]aWającego Warunku'

Wykonawcy wspólni6 ubiegający się o udzielenie Żamówien ia:

- ośWiadczenie o którym mowaw pkl7'1'1 Wykonawcy składająWspó n e'
. dokument, o którym mowa W pkt 7 1 '2 - 7 ' 1 '4 jako dokunenly Wspó ne' sk]ad a co najmniej jeden z WykonawcóW'

Forma dokumentówl
. dokumenl' o kiórym mowaW pkl7'1 1 musibyć Żlożony Wformie oryginalu

. dokL]rnenty, o których mowa W pkt 7 
' 
1 2 - 7 1 4 m L]szą być Żłożone W formie oryg nalu lub kopi pośWiadcŻonej Wlasno-

ręcznyn] podplsem potwierdza]ącym zgodnośćz oryg nałen]' przęzosobę uprawnlonądo reprezenlowania Wykonawcy'

7'2 W celu 'łykazania braku podstaw do !łykluczenia z postępowania na podstawie arl. 24 ust. 1 i ust. 2 ph 5 ustawy'
Wykonawca zobowiązany jest Żałączyć do ofeńy:

7'2'1 oświadczenje o blakL] podstaw do Wykluczen a z postępowan a o udze]enie zarnóWienia (\Ązór wg Dodatku nr 5 do
stwz),

7'2'2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z oentralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeże l

odtębne pŻep sy Wyrnagają Wpisu do rEeslru Ub ewidenc], Wcelu wykazan a braku podstaw do wykiuczen]a W oparc !
o ań 24 ust 1 pkt 2 usia\Ąy Wystawony n e WcŻeśn ej niż 6 rn esięcy pŻed upbĄvern teminu składania ofeń

7'2.3 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej' do któlE należy \Ąrykonawca ]L]b informację o tym ż'A

wykonawca n e najeży do żadneigrupy kap tałowej (Wzól Wg Dodatku nr6 do slwz)'

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: dokumenly' o klórych mowa W pkt7'2 sklada każdy ztych
WykonawcóW'

Forma dokumentów|

- dokurnenty, o klórych mowa W pkt 721 72'2 rnusząbyć złożone W iorrnje oryg nału lub kopii poświadczonej Wła_

s|oręcznym podpsern poŚWladcza]ącym zgodność Ż oryginałern' przez osobę uprawnioną do reprezenlowana \Ąry_

konawcy.

- dokument, o klórym rnowa W pkt 7 2 3 musibyć złożony Wlormie oryginałU'

7'3 Korzystanie z Ża3obów in nych podniotóW

7.3'1 Jeżeli \Ąrykonawca pŻy rea Żacji pŻedmiotu ŻamóWienia będŻe po ega] na Wedzy dośWiadczeniu polenc]ae tech_

nicŻnym osobach zdo]nych doWykonywania ŻarnóWien a lub zdolnościach finansowych innych podmiotóW' niezależnie

od charaklerL] plawnelo ]ączących go Ż n]mi stosunkóW' mus on udowodniÓ zarnawiającen]!' iż będze dysponował

Żasobarn] n ezbęd nymi do rea]izaci zamóWien a' W szczegÓlnośc] przedslawiając pisen] ne zobowiązanie tych pod_

miotóW do oddania mu do dyspozyc] niezbędnych zasobóW naokres kotŻyslan aŻ n ch plzyWykonywanj! ŻamóWienia

(WzÓf Wg Dodatku nr 7 do slwz) lub inny dokument' z klólego takie zobowiązanle Wynika (np' urnowa) oraz odpo_

wiedn e dokL]meniy okreś orcw pki7 '1'2-7 1 4 Wykazy o których mowa w pkt 7'1'2 i7.1 3 musząbyć podpisane przez

Wykonawcę'

UWAGA I

Podm oiy, Udostępnia]ące Wykonawcy zasoby W postac wedzy dośWadcŻenia tlaktowane są iako podmioty. klóre

będą o'aJ -dz a' w Iea'l/a( ll 1"^]ó,^ ienia

Pisemne Zobowiązanle, o którym rnowa Wyżej musi być podpisane pzez osobę/osoby L]paawn oną/e do reprezenlo_

Wan]a podrniotu użycŻającego zasoby' Do ofeńy należy załącŻyć dokument, z klórego takie upoważnienie będzie Wy_

nik.lo.

specyjikac]a slolnych WarunkóW Zamó!V enia
Żnak slawy FA-29aa 72a14
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Forma dokumentów|
- dokL]menty,októrych rnowaWpkt'73 1 tj.]

'psernnezobow]ązaniepodrnotóWdooddaniadodyspozycjinezbędnychzasobÓWnaoklęskolzyslaniaznchplzy
Wykon}Ąlan L] zamóWienia _ rnusibyć złożoneWforrn]e oryg na]u

'nnedok!rnenty,zapomocąklórychWykonawcazobowązanyjestudowodnózamawiającemu'jżbędziedysponował
zasobar! nezbędnymido lealizac] zamóW en a - n]uszą byÓ złożone Wfomie oryginał.r lub kop pośW]adczonej

WłasnoręcŻnyrn podp]sem Ża zgodność z oryg]na|ern'

. dokL]menl upoważnia]ący osobę/y do podpisana WW zobowązania mls być Żłoźony Wfome oryginałU lub kop
pośW adcŻone] W]asnoręcŻnyrn podpsern pośWiadczającyrn zgodność Ż orygjnalem z zastrzeżeniem, że jeślitym
dokumenlem będzie pełnornocnlctwo, to rnus być ono złożone W fom e oryginałLr lub pośWiadczonej notarialnie za
zgodność z oryg na]em kopii spoządŻone] pżez nolarLrsŻa

ZgodnoŚĆ z orygina]ern może potweldŻić podmiol !życzający Żasoby (osoba uprawn ona) lub Wykonawca' jeżeli posiada

slosowne Umocowanie do dzałanla (reprezentowania) W mien u podmiolu L]życŻa]ącego zasoby'

7.4 Wykonawcy mający siedŻibę lub miejsce zamiesŻkania poza teMorium RP.

7.4'1 Jeżeli $rykonawca rna siedŻibę Ub miejsce Żamieszkania poza terylorum Rzeczypospolitej Po]sklei, zam]ast doku-

mentóW o k1Órych mowa W pkt 7 2 2 składa dokumenl ub dokumenty Wystawione W kfaju W klórym ma siedzibę lub

miejsce Żan]iesŻkania, potw erdŻaiące' że nie otwarto jego kwid ac] an nie og|oszono upadłośc '

7'4'2 Dokumenty' o których mowa W pkt 7 4.1 pow nny być Wslawione nie Wcześniej niź 6 miesięcy pŻed uplydem terminu

składania ofeń'

7'4'3 Jeże W kraju mjejsca zarn eszkan a osoby L] b W ką U W którym Wykonawca rna s edz bę ! b m ejsce zamieszkania, nie

Wyda]e się dokumenlóW' o których mowa W pkt 7'4 1, zaslępuje się je doklmentem zawierającym ośWiadczenie, W

któryrn okreśa się lakże osoby uprawn one do lepreŻentacji Wykonawcy, złożone przed Właśclwym organen] sądowym,
adm n slracyinyrn a]bo organem samorŻądu zawodowego ]ub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamlesŻkania

osoby lub kraju, W którym Wykonawca ma sedzbę ub miejsce zam eszkania' lub przed nota L]szem. Postanowlenia

zawańe W pkl7'4'2 stosuje się odpowiednio'

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówenia| dokumenly, o których mowaW pkt 7'4 składa każdy Ż lych

Forma dokumentóW dokurnenty o których mowa W pkl7 4 rnlrsząbyó zlożone W formie oryg nału lub kopi pośWadczonej

\łłasnoręcznym podpisem pośWiadcza]ącyn] zgodność z oryginałem, pvez osobę L]plawnioną do reprczentowania Wyko'

nawcy

7'5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego'

7'5'1 W pżypadk! WykonawcÓW wspó]nie ubiega]ących się o udzelenie ŻamóWienia Wymagane jest ustanowienie pełno-

mocn ka do leplezentowania ch W postępowan u o udz e en e zarnóWjenia pu b]lcŻnego albo reprezentowan a W po-

stępo\łan ! zawalc]a Umo\Ąry W splawie zarnówienia plblicznego

7'5.2 Do ofeity naleŻy Żałączyć dokument Uslanawa]ący pełnomocn ka, o klórym mowa W pkt 7'5'1 Plz yjmuje się że peł-

nornocn clwo do podpisan a oleńy obejmuje róWnież pełnomocnictwo do pośWiadczenia za zlodnośc Z oryginałem

Wszyslk ch kop ] dokL]mentóW ŻałącŻonych do ofeńy.

7.5'3 Wykonawcy Wspólnie lbiega]ący s]ę o ldz]e]enie zamóWena klórych ofeńa uznana Żostanie za naiko|Ż ystn e]szą
zobow ąŻan będą _ pżed pod plsaniern lmow w sprawie zamóW en]a p! b|icznelo - do dostarczenia Żamawiającern!

-ToWy -e9' ' ące l/spolola' ę lyrh ńylo"awców

7'5'4 Umowa, o której mowa \ł pkt 753 ne może być urnową pŻedwstępną ani umową zawańą pod Warunkiem Żawie-

sza]ącym

7'6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym pfzez zamawiającego:

7.6'1 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofeńy ceńfikat, atest lub kańę katalogowąfalby do malowania ścian
w pomieszczeniach i na koMarzach, którą będzie slosowa| w kakcie rea zac] zamóWienia, z klórego m usi Wynikaó

spelnIa|]e pBez zaoferowaną farbę kasy śc eralnośc] mininr um 2 Wg ]S011998'

Specfikac]a Śolnych WarunkóW ZamóW en a
Znak sprawy FA'2900-7/2014
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Forma dokumentów| zamawiający odstępuje od pośWadczania autentycznośc 1 dokumentóW, o klórych mowa W pkl

7.6.1

lnformacje o sposobie poroŻumiewania się żamawiającego Ż wykonawcami, a takźe wskazanie osób uprawnionych do
poroŻumiewania się Ż wykonawcami'

8.1 DokL]menty lub informac]e zamawiający Wykonawcy prŻekazywać będą

8'1'1 drogąelekkonicŻnąna adres:b gzegorczyk@slal gov'pllub i' ach@s1al gov'p],

8.1.2 faksem na numer 228467833,

8'''3 pisemnie na adres] Urząd stalystyczny W Warszawie, Wydz]ał Finansowo-Administracy]ny, ! ] sierpnia 21, 02-134
Warszawa

8'2 W pżypadku dokumentóW ]Ub informac]] pżekaŻanych pżez Żamaw ającelo za pomocą faksu lub drogą e ektron czną Wy'

ko|awca nlezwłocznie potwjeldŻi, W lei sarnej forrnie, fakl ich otzyrnanja pod numel 22 22846 78 33lub adres e'mail
b g rzegorczyk@stal.gov. pl l! b i.lach@stat gov. p .

8'3 W pżypadku n epot\łierdŻenia prŻeŻ Wykonawcę faklu o1Żyrnania pŻekaŻanych prŻeŻ Żamawlaiącego dokumentóW lub in'
forrnac], o których rnowa W pkl8 2 zarnaw a]ący lzna że dota y one do \Ąryko|awcy W dniu jgodz nie ]ch nadania i były cŻy_

te ne.

8'4 Zarnaw ający n e ponosi odpowiedzia nośc] z ttłulu n eotrŻyrnania pŻez \Ąrykonawcę jnfomacj związanych z prowadzonym
postępowaniem W pŻypadku Wskazania pEez Wykonawcę W oiercje błędnego adrcs!' numer! teefonu / faxu lub adrcsu
e-ma .

8.5 Wykonawca n]oŹe zwrÓciĆ się do zamawa]ącego o Wyjaśnienie treśc s WZ prŻesyłając p!łanie na numel faksu lub adrcs
e-ma Wskazany W pkt 8' ] ' Zamaw aiący udŻ e]] Waśn eń n ezwłocŻn e, jednak nie późn]e] niż na 2 d n pżed Uply/vem leF
m nu składan a ofeń- pod Warunkem' że wniosek o Wyjaśn enie treści slWZ Wpłyn4 do zamawiającego n e pÓżniej n ż do
końca dnia W klóryrn up\ĄVa połowa Bryznaczonego term]n! sk]adania oiert'

8'6 Do L]dz e ania szcŻegółowych informac] W zakes e pŻedmiotu zamóW en a i procedul postępowan a upoważn]eni są
a) Bogdan GrŻegorczyk' e"mail b'gr2egorcŻyk@slat goV'p,

b) JeŻy Lach' e-rna |]'ach@s1a1gov'pl

Wymagania dotyczące wadiuń.
9'1 War!nkem udziału W poslępowaniu jesl Wn]esienie WadlL]m W Wysokośc

cZęść A 1 000,00 Ż] (s]ownie jeden tys ąc złotych)'

cŻęść B 200,00 zi (s]ownie dwieśc e z]otych)

cŻęśó A i B łączniel 1200 00 Żł (słown e:ieden lys ąc dwieśc e zlolych)'

9.2 Wad um W Wymaganej pżez zamawiającego Wysokości naeży Wnieść pżed Upływem terminu skladania ofert W jednej lub

kilku naslępujących forrnacl]:

9.2''l pieniądzu

9.2'2 potęczeniach bankowych ub poręcŻeniach spo]dz]ęlczei kasy osŻczędnościowo-kred!,towej z lym że poręczenie kasy
jest zaWsze poĘcŻeniem pen]ęŹnym,

9.2,3 gwarcncjach bankowych,

9.2.4 gWarancjach ubezpiecŻeniowych,

9'2'5 poręczeniach udzielanych pEez podmioty, o klórych mowa W art' 6b us1 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 lislopada 2000 l o

ulworŻeniu Polskie] Agencj Rozwo]u PŻedsiębiorczości (Dz' U Ż 2007 r' N r 42, poz' 275 ze zń ') '

9'3 Wad urn WnosŻone W pieniądzu należy Wp1acić prze ewem na neoprocentowany rachunek bankowy zamawającelo o nu'
melze NBP 0/0 Warszawa 09 10'10 1010 0024 9513 9120 0000 z dopiskiem ,,wad ium FA-2900-7/2014'. Wniesienie wadium w
pienjądzu będzie skuteczne tylko WóWczas' gdy Wyrnagana kwota znaidzje się na rachunk! bankowym zamawiającego pŻed

uplywern terrninL] sk]adan a ofeń

] Podstawa prawna: s 6 Ust 1 pkl 1 RozporŻądzenia PreŻesa Rady M nhlróW z dnia 19 ulego 201 3 r' w sprawie rodzajów doklmenlóu jakich nroŹe

żądaó Żamaw a]ący od Wykonawcy' oraz fofrn W jak ch te doku menly mogą być składane (Dz |. z 2a13l ' paŻ' 231)

spec},1ikac]a slolnych Warunków ZarnÓW enia
Znak sprawy FA '2900-7/2014
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9'4 W plzypadku Wad]um Wnoszonego W formie/forrnach określonych W pkt 9 22 ' 9 2 5 slWZ' oryginał doku menl! polwierdza-
jącego Wniesienie Wad Urn musibyć dołącŻony doofeńy' Dokument powinien być dołącŻony do ofeiry W sposób umożl]Wający
dokona|]e odłączenia izwlotu oryginału dokumentu bez uszkodzen a oferty' Treść dokumentu musibyć Żgodna Ż pżep sem
ań 46 ust' 4a 5 lstawy i rnusąz n ego Wynikać okoliczności zatz ymania Wad um W pzypadkach określonych W uslawie'

9'5 Z tteśc] gwaranci /poręcŻenia mus ]ednocŻeśnie Wynikać

9.5.1 nazwa Żleceniodawcy (Wykonawcy), benefcjenla gwarancji/poręczenia (zamawiającego)' gwaranla/poręczyc e a
(podmiotu udziela]ącego gwaranc]]/poręczenla) oaazadresyichsedzib

9.5.2 określenie Wieżyte nośc, klóla ma byćŻabezpeczona gwarcnc]ą/poręcŻen em,

9.5.3 kwola qwaranci /poręczen a

9.5.4 termin Ważnośc] gwaranc] /polęczen a' obe]rnuiący caly okles związania ofeńą począWszy od dn a Wyznaczonego na

dz eń składania ofeń'

9.5'5 bezwarunkowe, nieodwoła ne, płalne na pleMsŻe żądanie zgloszone pŻ ez zamawiającego W lefin n e zW ązania ofeńą
Żobowiązanie gwaranta do \Ąrypłaty zamawiającernu pełne] kwoty Wadium W pŻypadku \Ąystąpienia zdaBeń' o których
mowa W ań 46 usl' 4a L]b ust 5 ustawy

9.5.6 Wadium Wnoszone Wformach innych niżW pien ądzu ne może zawiemć kLauzuli Warunkującej zapłatę pŻeŻ gwaranla

należnej kwoty' po ega]ącei na zapisie, że żądan e Żapłaty powinno być przekazane za poślednictwem banku prcWa-

dzącego lachunek zarnawaiącego' ktÓry potwierdz] podpsy złożone na żądan L] Wypłaty lub po]ega]ące na żądan]u
gwaranta doslarczenia rnu kserokopll WzorÓW podpsóWz banku prowadŻącego rachunek zamawaiąceqo'

9'6 Niewn es enie wadium W Wyrnaganym term n e (także na pŻ edłużony okres związania ofeńą), Wysokości ]Ub fom e, sk!1kuje

Wyk]!czen em Wykonawcy z postępowanla

9'7 Zamaw]aiący ŻatŹymuje Wadiurn' ]eże Wykona\łca

9.7'1 !ł odpowiedŻl na Wezwan e, o klórym rnowa W ań' 26 usl' 3 uslawy n e złoży dokurnentóW ]Ub ośWiadczeń' o których

mowa W ań 25 Ust ] ustawy, lub pe|non]ocn ctw' sty podmiotó!ł naeżących do tejsamejgrupy kapilałowej o której

mowa W ań' 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, |Ub informacji o 1ym, że nle należy do grupy kapilałowel' lub n e Wy.az]] zgody na
poprawienie ornyłk, o klóre] mowa W ań' 87 ust 2 pkl3 uslawy, co powodowało brak rnoż ]WoŚc Wybran a ofeńy zło-
żonej pe ez Wykon awcę, jako na]kozystnjejsze],

9.7.2 kiórego ofeńa Żoslała Wybrana odmóW] podpsania umowy W sprawie przedrn otowego zamóWienia plbLcznego na

Warunkach okaeślonych W ofefcie, !b zawarcie !mowy W sprawe pżedrn otowego ŻamóWiena publicznego sta]o się
niemożliwe u pŻycŻyn leżących po stronie trykonawcy

Termin związania ofeńą

Składaiący oledę pozostaje ną zwązany pzez okres 30 dn Beg terminu zwąania ofeńą rozpocŻyna się Wraz z upl}Ąvem

oslalecznego iem]inU składania ofeń'

opis sposobu prŻygotowywania oferty.

1'l"l ofeńę naeŹy przygolować Wjęzyku posk rn Wfome pisernnej wsposób cztłelny ltMa]y' na druku lubWedług WzorL] druku

stanowiącyn] Dodatek nr 8 do slwz W plz ypad ku spoEądzenia ofeńy pżez Wykonawcę na wlasnym formulaŻ u Wymag a

się żeby Wykonawca uwzględn łW nim WsŻyslkje ośWiadcŻenia eementy zawańe W Dodatku nr 8 do slwz.
'l1'2 Jeżeli \Ąrykonawca składa doklmenty spożądŻone w ]ęzyku obcym, to n]a obowiąlek z]ożyć te dokumenty Wraz z tłuma-

czeniem na ]ęzyk polski

'l'l'3 Do ofeńy na]eży załączyć dokurnenty iośWadczenia WyszcŻegó n]one W pkl7 s WZ, W form]e dla nich okrcślone]W s WZ'

11'4 ofeńa olaŻ Wszystke załączone do niejdokumenly iośW]adczen]a, pow]nny być podpsane lub pośWiadczone pżez osoby

!pmwnione do repreŻenlowan a Wykonawcy, zgodn|e Ż Wlaściwym aktern rąestracy]nyrn lub doĘczonyrn do ofeńy pełno-

rnocnictwem' Zaleca się dla ułahłjenia idenl!'f kacji podp sującego opatrŻen a podpis! p ecŻątką im enną

11'5 Zamawiaiący za eca, abyofeńa byłazłożona na kolejno ponumerowanych sttonach' a nL]meracjastron powinna rozpoczynać

sę od nlmeru 1' lrn eszczonego na pierwsŻej stron]e ofeńy (zamawia]ący nie plosi o numerowane czyslych slron)'

szczególnie jeżeliofeńa nie ]est tMale zespoona

11'6 Zamawiający sL]gen]je' aby osoba upowaŹn ona do podpis}Ąłania ofeńy podpisała, każdąstronę ofeńy (bez podpjsywania

czystych stron) szczególnie, ]eżeli ofeńa n e iesl llwa e zespo ona

11.

spec!,likac a sloinvch Warunków ZamÓW enia
Znak sprawy FA -2900-7/2014
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11'7 Pelnomocnictwa złożone wfaz z ofeńą musząbyć złożone W form e orygina]u l!b pośWiadczonei nolarialnie za zgodnośÓ z
orygina]em kop spolŻądzonej przez nolariUsza'

11'8 ofeńę należy z]ożyć W olyg na e Złożenie pżez Wykonawcę Węce] niż jednej ofeńy samodŻielnie lub WspÓlnie Ż innymi

Wykonawcam spowoduje odEucen e o{eń na podstawie art. 89 ust. 1 pkl 1) usta\Ąry'

11.9 składając ofeńę' Wykonawca może Żaslrzec informacje klóre stanową tajernn cę jego pŻedsiębiotstwa W rczumien u

ustawy Ż dnia 16 kw]elnia 1993 r o zwalcŻanu n euczciwei konkurenc] (Dz'U z2003I Nr'l53 poŻ 1503zpóżn zm)'W
laŻie braku zaslrŻeżen]a zamawający n]e ponosl od pow]edz alności za Uiawnienie takich nformac]' Nie rnogąstanowló ta_

jemn]cy prŻedsięborstwa nformacje podawane do Wiadornoś.i podczas olwafcia ofen, !': informacje dotyczące ceny, lel-
minu Wykonania zamóWen a, okresL] gwalanci iWarL]nkÓW płalnośc Zawarlych W ofercie' Wykonawca zastEegając tajem_

nice prŻedsięb]olstwa ma obow ązek Wskazania' że stanowąone laiemnicę prŻedsębolslwa tym sarnym musiWykazać, że|
jest ona n eupublczniona, rna Wańość gospodarczą Wykonawca podjął nezbędne kroklW celu Żachowania jej poufności.

liforrnac]ę lę należy dołączyĆ do ofeńy'
11'10Dokumenty Ż informac]am zastrŻeżonymi na eży Żam eścić W oddz e nej koper.ie Ub opakowan u ioznakowaó peczęcią

pżeds ębiorcy lub innym cz!łelnym lrwa]yta oznakowan en] oraz op saĆ podając na nirn znak sprawy, nazwy dokumentów
i odpowiadające im n!mery zawade W spisie lreśc W Formu]arzu ofeńy'

1 1 .1 1 ofeńę na eŹy ŻłoŹyć W zaklejone] kopercie Ub innym tMałym opakowaniu z podaną nazwą j ad resem wykonawcy, opatŻonej
napsern| 

'ofeńa 
na modernizację sieci LAN wraz z robotami wykończeniowymi pomieslczeń na lV i v piętrŻe bu.

dynku biurowego na ul. 1 sierpnia 21 wWatszawie. Nie otwierać pned upływem terminu otwarcia ofeń'' ]ub podob.

nym napsem, dostateczn e Wyróżn a]ącym ofeńę spośiód nnej korespondenc] WpłyĄ/Vającei do zamawiającego Zamawia-
jący n]e ponos] odpowiedŻiaLnoścj za działania ub zan echania spowodowane new]aściwym, b]ędnym lub mylącym, a]bo

nlewłaściwe idenlyfkL]iącym oznaczen em kopeńy zawieraiącej ofeńę'

11'12 Jeżel ofeńa Wplynie do zamawa]ącego \ł opakowaniu n e gwarantującyrn' że z zawańośc ą ofedy nie będzie rnożna za'
poznać s]ę pŹed upływem termini] otwarc a ofeń' zarnawiający n ezw]ocznie opakL]]e Właścwe ofeńę' zgodnie z ań' 86
Lrst. I Lrslawy

1 1 .1 3 Ewentla ne poprawk W lekśc e oferly muszą być nan]esione W sposób czyle ny i pamfowane przez osobę/osoby pod pisL]jące

ofer1ę'

1'1.14W pŻypadku, gdy W załączonych do oferty dokumentach zostaną podane Wańośc] W Wa lcje innej niż PLN' WóWcŻas Ża'
maw]aiący dokona pŻe czen atych Wai(ościna PLN Według podanego pżez Narcdowy Bank Polski śred ni kurs złołego na

dzień składania ofeit'

1 1 .1 5 W przypad ku z]ożenia Wraz Z ofeńą dok! men1óW których zanrawia]ący nie Wyrnagal (n p' mate aly rek amowe)' należy ie
oddz elió iopisać] ,'dokumenty uzupełn a]ące ''

11.16zmiana lub wycofanie ofeńyI

11.16'1 wykonawca moŹe Żmien ć Ub wcofać zlożonąprzez siebe ofeńę'

1 1 .16'2 zmjana ub Wycofanie Żlożonej ofeńy ]est skuteczna tylko WóWczas gdy Żostała dokonana pŻ ez Wykonawcę pzed
L]pływen] lern] nu do sk]adana ofeń

11.16'3 zn]ia|a złożonej oleńy rnusi być z]ożona W rnejscu Według zasad obow ązljących pzy składan u ofeńy, W

szcŻegó nośc zrn anę oielry należy złożyć W oryginae W Żaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresern Wyko'

naWcY, opalżonei napisem 
'Zmiana 

oferly',

11.16'4 wycofanie złożone]ofeńy następu]e popŻez z]ożen e zarnawiającern Lr pjsemnego oświadczena podpisanego przez

Wykonawcę ub pŻez osobę uprawnionądo reprezentowania Wykonawcy'

1 1 
' 
16'5 oświadczenie o wycofan i! oferly na eży Żłożyć W miejscu okreś onym W pkt 1 2' 1 s Wz U b prŻes]aó pocztą na adres

podanyw pkl12.1 SIWZ.

12. l!]iejsce oraŻtermin składania iotwarcia ofeń'

12'1 ofel1ęna]eży złożyć W siedzibie Żamawająceoo plzy ul 1sielpna21 W WarsŻawie, pok nr 44 {Kance]ar]a)' W teffn]nie do
dnia10 listopada 2014 r', do godz. 11'00, ub pŻesłać pocŻtą na adres ul ] serpnia21 02ł34 Warszawa (za lerrnin

z]ożenia oJedy przyimu]e się datę igodŻ nę Wpł}ĄV! ofeńy do zamawiającego)'

12'2 Pu b cŻne otwarc e ofeń nastąp] W d n u sk]adania ofeń, o godŻ' 1 1.30, W s edzibie zamaw]ającego plz y U ' 1 Sierpn ia 21 W

Warszawie, pok nr430 (lV pętlo na ewo od Windy)'

speclkzcja lstolnych WarunkóW ZamóW en a
Znak sprawy FA 2900-7i2014
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12'3 Wykonawcy n]ogą l]czestniczyć W pL]b cznej sesji olwarcia ofeń' W plzypadku neobecności wykonawcy plzy otwietaniu

ofeń, zamawiający pżeśle nformację z otwarcia ofeń, najego Wniosek'

12'4 zanawiaiąay niezytacŻnie zwróci ofeńę z]ożonąpo terrnlnie'

Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1 Wykonawca zobowiąŻany iest podać W ofercie oferowaną zryczał1owaną łącznącenę brutto Za Wykonane ca]ośc plzed-

miotu zamów]enia

13'2 cena prŻedstawiona W oferc e rl]Usibyć Wyrażona W z]otyclr polskich (PLN)' z dok]adnościądo dwóch rn e]sc po pŻednku'

13'3 LącŻna kwota WynagrodŻenia brutto o klóre] rnowa w pkt 13 1 nie będzie pod egała zmianje W czasie tMania umowy i

obejmuje Wsze k]e kosŻly Wykonawcy Związane z realizac]ąprzedrn otu zamóW enia W terminie oraz n]]e]scL] Wskazanyrn W

s WZ W tyrn m in opłaty lakie]ak cła ipodatk (Wlyrn podalek od towaróW usług)oraz Wszelkie nne koszly Wykonawcy'

13'4 Do Wyliczenia zrycŻałtowanei, Ęcznej kwoty Wynagrodzenia brulto Ża Wykonanle całości pŻedmiotu zamóW]en a pub cŻ-

nego' Wykonawca zastosuje Właściwąstawkę podalku od towaróW !sł!g (VAT) W \Ąrysokoścj prccenlowej obowiązującei W

dniu składan a ofeń

13.5 Roz czen a między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będąWylącŻnie w Walucie po sk ej (W Żłotych polskich)

opis k.yteriów' którymi zamawiający będzie się kierował prŻy wyborŹe ofeńy, Wazz podaniem znaczeniatych kMeriówi
sposobu oceny ofeń.

14'1 Zamawiający dokona oceny ofeń !łyborL] oferty najkozyslnieiszej na podstawie kryłeróW|

cŻęśćA:

14,

1 Żrycza]1owana cena oieńowa oleo będą oceniane wedfug naslępując€lo Wzo'!: €na
na]bnsze] oieńy / cena badane] oledy (spoŚód ofeń

100pkt

't5.

14'2 Za najkoŻysln eiszą uznana zostanie ofeńa, która uzyska naj\Ąryższą ]ączną liczbę pLr n któW (max 1 00), oblicŻoną Według

naslępującego !łzofu licŻba punktóW oceniane]oferty = lcena ofeńy z najniższąceną/ cena ofeńy ocen]ane] (spośród oień
n epodlegających odlz uceniu) x 100 punklóW]'

cŻęść Bl

l Żrycałtowana cena oledowa
oieńy będą ocen a|e wedlug nasĘpującąo WŻofu cena
na]linsze] okń//cena badanej o'eńy {spośrÓd ofed 94 pkt

BeŻplaLy seM s gwaEncy]ny

Wykonawca apewn 12 miesęczny bezplabry seMiŚ
0 pkl

Wykonawm ap€Wn 24 miesęczny bezplabry seMis
3 pkl

Wykonawm ap€Wn 36 miesęczny beŻplabry seMś
6 pkl

14'3 Ża najkoŻystn e]szą lznana zostanie oferla, któla uzyska najwyższą ]ączną ]iczbę pun któW (rnax 1 00), oblicŻoną Wedlug

następującego Wzoru liczba punklóW ocenianejofeity = lcena ofeńy Ż najniżsŻąceną/ cena oferly ocen anei (spoślód ofeń

niepodlegających odlzuceniu) x 94 punkly] + licŻba pLlnktÓW uzyskanych W drug rn kryłerium'

14.4 zanawiaj.py ńz e i zamów en a Wykonawcy Wybranem ! zgodnie z przep sam] Ustawy którego ofeńa odpowiada Wszyslkirn

Wymaganiom W}nikającyrn z slWZ izostanie uznana za oleńę na]koŻystniejsŻąw dane]części zgodnie z poslanowen am

SIWZ.

lnformacjE o formalnościach' jakie powinny Żostać dopełnjone po wyborz. oferlł w celu zawalcia umowy w sprawie
zamówienia publicŻnego'

15'1 Nlezwlocznie po wyboże ofeńy najkoŻystn eiszej zan]aw a]ący jed nocześnie zawiadomi WykonawcóW, klólzy złoży]] ofeńy,

ole.mne(okrcśonymzgodnieŻań 94us1 1 UbUst'2Uslawy) po upływie którcgo umowa W sprawie zamówena p!-

b cznego może być Żawańa'

specfikac]a siotnych Warunków Zafi]ÓW|en a

Zftl sprawy FA -29A0 712414
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'l5'2 Wykonawca któIego ofeńaŻostane uznana za najkolzysln e]szą powiadorn]ony zoslan e o sposobie itearnin]e podpsania

'l5'3 W przypadku, gdy za naikozystniejsŻą uznana zostanie ofeńa złożona pŻez wykonawcóW wspólnie ubiegających się o
ldzielenie ŻamóW]en]a, pełnomocnik WyŻnaczony prŻeŻ lych WykonawcÓW p|Żedstawi zamawiającernu prŻed zawarcjem
L]n]owy dokument o klóryrn rnowa W pkt 7'5'3 ] 7 5.4 slwz'

15'4 Przed podpiŚaniem Umowy

'15.4'1 $rykonawca cŻęśc A Żobowiązany ]est do dos1arczen a zamaw ającemu pod rygorem uttaty wad]! m na

podstawle ań 46 usl 5 pkl3 uslawy:

a) pośWiadczonei Ża Żgodność z oryginałem pŻez osobę uprawn]oną do replezentowania Wykonawcy kopj
oplaconei polisy ubezp eczeniowei' a W prŻypadkLr jej bmku innego dokumentu po viedzającego' że \Ąryko-

nawca jest ubezpieczony W zakresie ptowadzonej dzialalności gospodarcŻei ŻWiązanei z prŻedmiotem za-
móWienia na kwotę nie mn eisząniź 50 000 00 zł(słownie] p]ęćdz es ą1tysięcy złotych)'

b) poŚWiadczone za zgodność z oryg nałem pŻez osobę upra\łnioną do reprczentowania Wykonawcy kope
dokumenlóW polw eldzających Uprawn en a budowane osoby okrcślone] W pkl' 6'1'3' lit c slWZ oraz kop]e

śWiadeclw polw erdzających kwalifikac]e d]a osób określonych W pkt' 6' 1 '3 lit a i b'

c) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom _ pośWiadcŻonąe/ za Żgodność z oryg _

nałem kopię/e/ umowy/umó z pod\Ąrykonawcłpodwykonawcam /' o której/ych/ mowa W pkt 29'

15'4'2 Wykonawca częśc B zobowązany jest do doslarczenia zarnawa]ącernu, pod rygorem utlaly Wad lrn na
podstaw e art.46 usl 5 pkt 3 uslawy:

a) pośWadczone za zgodność z oryginałern pzez osobę L]prawnloną do reprezentowania Wykonawcy kope
dokumentóW potwierdzaiących uprawnienia bldowlane osoby określonej W pkl' 6'1'3' lit' a s WZ,

b) W przypadku powieŻenia częśc ŻamóW]enia podwykonawcom - poświadcŻonde/ za zgodnośó z oryginałern

kop ę/e/ urnowy/umóMz podwykonawcdpodwykonawcami/ o której/ych/ mowa W pkt 29

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umo\ły'

zamaw]aiący ne Wymaga Wn esienia ŻabeŻpecŻenia na eż!łego Wykonan a Umowy.

lstotne dla stron postanowjenia, które zostańą wprowadŻone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia pu.
blicznego, ogólne warunki umowy albo tłżór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy' aby Żawarł Ż nim
umowę wsprawe zamówienia publicznego na takich warun kach.

17't Wykonawca zobowiąŻany]est do podpisania L]rnowy na WarL]nkach okreś]onych W s WZ, szcze!ółowo podanych We WŻorŻe

stanowiącyn] Dodatek nr9 do slwz
17 '2 zamawiający plzewiduje zm]any W zawańe] umowe W stosunku do treści o{eńy dolyczące pŻedmiotL] niniejszego zamó-

Wienia pub]]cznego w prŻypadkach okrcślonych We WŻoŻe Un]owy stanow ącym oodatek nr 9 do slwz'
Pouczenie o środkach ochrony praw]ej przysługujących 'łykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18'1 Ślodki ochlony plawnej, okleŚlone W Dziale V uslawy pruysłlgująwykonawcy, a także innernu podmiotowi, jeże ma ]ub

mial inteles prawnyW uzyskan u ninie]szego ŻamóW]enia oraz poniósł L]b może ponieśó szkodę WWyniku naruszenia pzez
ŻamaWiającego przepisóW uslawy'

18'2 odwołanie przysłUguje \Ąrylącznie od niezgodne] z plzepisarn uslawy czynnościZarnaw]ającego podjęlejW niniejszym po-

stępowaniu o LJdzeenje zamóWenia !b Żaniechania cŻynnośc]' do ktÓrej zamawia]ący jest zobowiąŻany na podsla!ł e
ustawy ti.:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnian a WarUnkóW UdŻiałL] W postępowan]u

2) WyklucŻenia odwołuiącego Ż postępowania o L]dzie en e zamóWenia

3) odrŻUcenia ofeńy odwołU]ącego'

18'3 odwolanie powinno WskaŻywać cŻynność lub Żanjechanie czynnośc zamawaiącego, które] zarŻuca się niezgodnośó z
pżepisami ustawy, Żawierać zW ęz]e pŻedslawenie ŻaęUtóW, okreśać żądan e oraz Wskazwvać oko czności faklycŻne
p'aWne uzasadniają'e W'l'esp_ie odwojd_ a'

18.4 odwolanie Wnos się do PleŻesa K.ajowe] zby odwoławczej W fori] le p|semnej a bo elektrcnicŻnei opairŻonej beŻp ecznym
podpsem elektron cŻnyrn Weryłlkowanyrn za pomocąWażnego kwalifikowanego cerlyf katu

18.

spec}łikac]a slolnych WaIUnkóW Zamówjell a
Ż|ak sprawy FA -2900-7/2014
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1 8.5 odwołLr]ący p.zesyła kopię odwołan a zamawiającemu pEed upływen teminu do Wn es en]a odwolania W tak] sposób' aby
mógł on ŻapoŻnać się z jego lreścią przed upływem tego tern] nu Domn ernywa s ę, ż zarnawiający mógł zapoznaó się z
treśc ąodwołania prŻed upływern temin! do]ego Wniesien a' jeże pŻesłaniejego kopiinastąpiło prŻed u p]ywem lerminu do
jego Wniesienia za pornocąiednego ze sposobóW okleślonych Warl' 27 ust 2 t]stawy

18.6 odwołanie Wnosi s]ę W lerm n e 5 d n od d n a prŻesłania infomacji o czynnośc zamawiającelo stanow ącej podstawę jego

Wn esienia _ jeżeli zostaly pżesłane W sposÓb okreś ony W arl' 27 usl' 2 lstawy' albo W ferrn nie 1 0 d n - jeżeli zostały
pŻesłane W inny sposób'

18.7 odwołanie Wobec treśc ogłosŻenia o ŻamóWien !, a także Wobec postanowień slwz' W|osj się W lerminie 5 dn od dnia

ŻamiesŻczenia ogłoszen a W BiL] etynie ZarnóW]eń P!b]cznych lub spec!łikac] istotnych WarunkóW zamóW enia na stronie

nternetowej

18.8 odwołanie Wobec cŻynnościinnych niż określone W pkt 18 6 1B'7Wnos sięWterminie5dn od dnia W którym po\ĄŻ ęto lub
przy zachowaniu należyłej starannoŚc można bylo powz ąć Wiadornośó o okolcznościach slanowiących podslawę jego

wniesienia

18.9 Na orŻecŻenie KąoWe] zby odwoławcŻe] stronorn oraŻ uczestn kom poslępowan a odwoławczego plzysluguje skarga do

sądu oklęgowego Właściwego dla siedz by albo rn ejsca uarnjesŻkan a zamawiaiącego skargęwnosisię za pośredniclwem

PrezesaK0Wlerrnne7dnloddniadolęczeniaorzeczenaKlo'pŻesy]ającjednocześn]eje]odpspEeciwnikowiskaQ'
Zlożen]e skarg W placóWce pocztowej opelalora publicznego jest róWnoznaczne z jej Wn esieniem

18'f0 Wykonawca może W terrninie pŻewdzianym do Wniesenia odwołania poinforrnować zamawiającego o nezgodnejz plze-
pisami ustawy czy|nośc] podjętej pŻez niego lub zanlechan u czynnośc, do której jesl on zobow]ązany na podslawie

us1awy' na które nie pfzysługuje odwołanie na podst ań' 1B0 ust' 2 ustawy.

opis cŻęścizamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofeń częściowych.

Zamaw aiący dopuszcza składane o{ert częściowych Wykonawca moŹe złożyć ofeńę na częśÓ A ub część B lub część A i B
]ączn]e' część A dotyczy modemiu acji sieci LAN i roból {rykończen owych m in': rnalowania i modernizacj ośW el en]a' częśó B
dotyczy moder| zac] ]nstalacji sygnalizacji pożaru SzcŻegółowy ops pŻedm]otu zamóWienia wraz z opisem posŻcŻególnych

częśc]zna]duje się W Program efunkcjonalno' użylkowyrn'

Maksymalna liczba,łykonawcóW z Kórymi zamawiający zawne umowę ramową jeżeli zamawiający pżewiduje zawarcie
umowy ramowej.

Zd1 dw djący nie prewio''e /awa'('a Unowy 'aĄowej

lnformacja o prŻewidywBnych zamóWieniach uzupełniających, o Kórych mowawań' 67 ust.1 pK6 i7lub ań''l34 ust.6
pkt 3 i4 uskwy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielen ie takich zamówień,

Zarnawiający nie prŻewid!]e L]dzeen e zamóWeń uzupelnia]ących'

opis sposobu pnedstawiania ofert wa.iantowych oraz minimalne Walunki' jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe'
jeżeli Żamawiający dopuszcza ich składanie'

Zarnaw ający nie dopusŻcŻa składan]a ofed Warantowych'

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Żamawiającego' jeżeli zamawiający dopusżcza poroŻumiewanie się
drogą eleKroniczną

Adres poczly elektronicŻnej] b'gŹegorczyk@slat'goV'pl lub j' ach@slal'gov'p1

Adres strony intemetowejr httpJ/warczawa slal.gov pl/zamowien a-publiczne-us/

lnformacje dotyczące walut obcych' w jakich mogą być prowadzone rozliczenia mjędzy Żamawiającym a wykonawcą
jeżeli zamawiający przewiduje lozliczenia w wa'utach obcych'

Zamawający nie pŻewdU]e rozliczenia W Walutach obcych Wszelke rozliczenia między Żamawiającym a Wykonawcą będą pro-

Wadzone \^ryłącŻnie W złotych posk]ch (PLN).

Aukcja elektroniczna.
Zamaw a]ący nie prŻewidL]]e pŻeplowadzen a aukcji eleklro|]cznei'

Wysokość zw.otu kosztów udziału wpostępowaniu, jeżeli zamawiający pżewiduje ich zMot'
zamaw a]ący ne pŻewdu]e zMotu koszlóW ldziału W postępowani!

20.

21.

22.

24.

25.

28.

Specylikac]a slotnyclr WarunkóW zamóW en a
Zfak sprawy FA 2900-7/2014



28.

27.

1.

3.

4.

7.

8.

'..,..
t\t{ -*--
t-- E

+"{=

URZĄD sTAryswczNY w WARSZAW|E

02-134 WARSZAWA, ul. 1 S erpnia 21

Wymagania, o których nowa w ań' 29 ust. 4 ustawy.
Zamawla]ący n e będzle slosowal Wymag ań związanych z realizacją zan]óW en]a, określonych W ań' 29 lst 4 ustaĘ
spotkanie wykonawcóW

28.1 Zamawiający organizuje spotkan e \łykonawcóW W dn]u 27 pażdziemika 2014 loku o godz. 9 00. Punkl zborny znajduje się
na pai(eBe pŻy kancelarii (pokój 44) W budynku l']rŻędu stalystycznego W WaFzaWe, r.] 1 siemn a 21'

28.2 W celach organizacyinych zalecane jesl zgloszenie uczesln ctwa wkonawcy w spolkan ! e - rnalem lub faksem, z poda-

niem naŻWisk p anujących obecność osób l danych osoby f zycznej !b prawnej na Ż ecz, którą dzialają Zamawiający prosi

aby zawiadomienie peesłać najpóŹn el na dz eń przed Wyznaczonym terminem. Zgłoszeń e n e jesl waru|k em kon]ecznym

do ucŻestn]czen aW spo1kaniu'

28.3 Placownik zamawiającego oprowadzi prŻybyłych WykonawcÓW po terenie pŻysz]ego Wykonan a pŻedmotu zarnóWe|la
W ciągu oko]o 1 godziny

28.4 Na zebraniu Wykonawcy będą n]ogli złożyć na piśrn e zapylan]a dotyczące WarunkóW ŻamóWien a, WarlnkóW składan]a
ofeńolaz m]eisca telenu pŻysz]ych plac bL]dowlanycl]'

28.5 Zamawiający sporządzi protokół z zebran a zawierający zgłoszone zap!łania bez Wskazywania ŹńdełŻapyłań' Do proloko]u

ŻoStaną do]ączone wyjaśnienia zan]awiającego'

28'6 Zamawiający pżekaże protokół zawerający Wyjaśnienia Wykonawcom' ktÓryrn zamawiający prŻekazał specfkac]ę stol
nych walr']nkóW zamówienia Ponadto zamawiaiący zameścl protokół z Wyjaśn eniami na stronie nternetowej' gdze ]est
Żamieszczona specyłikacja islolnych WafunkóW zamóWienia Żgodnie z arl. 38 ust 2 usla\Ąry.

28'7 Żanawiaiący dołączy protokóliWyjaśn en]a do specl kacji islotnych WarunkóW zamóWien a oraŻ będąone stanowć nte'
glalną częśó dokumentacji przetargowej.

Wykonanie zamówienia pĘez podwykonawców.

29'1 Zamawiający dopuszcza moż Wość pow eEenia częścj ŻamóWienia podwykonawcom Zgod n e z Warunkami zawańyrn We

WŻorze umowy sianowiącym Dodatek nr9 do sIWz.

29'2 Jeżeli Wykonawca zarn eŻa powieEyó W}konanie częścl zarnóWienia podwykonawcom, zobowiązany jest do Wskazan a
tego W oferc e, t]' na druku stanowącym Dodatek nr 8 do slwz'

29.3 Przed podpsan em Umowy Wykonawca przedstawi zarnawiającern! do akceptacji, W lrybe p]zewidzianym zapisamidoly-
czącyra] udzialu podwykonawcÓW W reallzacji robÓ1 budow|anych zawartymi We WzorŻe |]mowy sianowiącym oodatek nr 9

do slwz, prqekt Urnowy Ż podwykonawcąiŻ dalszym podwykonawcą dolycŻącej powieŻonej mu cŻęści zamóWienia

29'4 Zamaw]aiący n e określa dodaikowych Wyrnagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której pŻedmiotem są roboty

budowlane' których niespełniene spowoduje zgłoszenie prŻeŻ zarnawiającego zaslrŻeżeń L]b sprzeciwu poza Wymogam

okreśionyrn W art 143b ust 3 ustawy

29'5 Umowy o podwykonawstwo, których pżedmiolern sądostawy ]Ub usłUg 
' 
nie podlegająobowiązkowi pĘedkładania zama-

Wiającem! 
' 
]eże ] ch Wańość ]est ri] n e]sza niż 0,50/0 Wai(ości un]owy W spGW e zamÓWienia pu b icznego bez WŻg lęd L] na

przedr.jot tych dostaw lub uslug.

Dodatki do SIWZ:

Program fUnkciona|no_użfkovly,

Wzór ośWiadczenia o spełn aniu Warunkówudzjału wpośępowan u,

Wzór wykazu robót budowlanych,

Wzór ośWiadczenia o braku podslawdo Wyk UcŻenia Ż poslępowa|ia o udze]en e zamóWenia,

lnformac]a o brak! przyna]eżnoścido grupy kaptałowe] ub isla pod nriolÓW należących do tą samei grupy kapitałowej'

Wzór zobowiąŻania do udoslępn]enia zasobóWWykonawcy pŻez inne podm oty (opciona n]e)

Wzór iomu alz a oferty,

Specyf kac]a lstotnych WafunkÓVJ Zamówi€n a
Znak sprawy FA 2900 7/2014

Strona 13


