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Tryb udzieIenia zamówienia.

Zapytanie ofeńowe. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców

w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r' -
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŹn. zm.) oraz właściwych przepisów ustawy z dnia 29

stycznia 2OO4 r. _ Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ,,ustawą" (Dz.U.z 2013 r'

poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232),

w tym szczegÓlnie procedury określonejw ań. 5a ustawy.

opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiot zamówienia.

cPV - 39221000-7 Sprzęt kuchenny.

Składany, silikonowy cedzak kuchenny'

Cedzak silikonowy powinien posiadaÓ następujące cechy:

wykonanie - silikon, ewentualnie silikon z elementami wykonanymi z innego tworzywa

sztucznego,

kształt - okrągły lub elipsoidalny,

wymiar _ średnica lub oś mała elipsy: minimum 18 - 19 cm,

wysokośÓ po złozeniu cedzaka: 2 - 4 cm,

wysokośc po rozłoŻeniu cedzaka: nie mniej niz 9,5 cm,

barwa: pastelowa orazbiała, w dostawie dopuszczalny mix kolorów,

powinien posiadać:jedną rękojeśÓ lub dwa uchwyty'

gwarancja: 12 miesięcy' Wymagane jest, aby reklamacje jakościowe dotyczące

fabrycznej usterki były rozpatrywane do 14 dni od zgłoszenia do wykonawcy,

zastosowanie: do niezawodowego gotowania (w kuchni).

Dostarczany towar musi byc nowy, wolny od wad, zdatny do pzeznaczonego użytku. Musi

spełniac wymagania W zakresie bezpieczeństwa uŻytkowania i byÓ przeznaczony

do kontaktu z zywnością.

2.2 Zakres dostawy.

Zamówienie dotyczy dostawy 4 450 sztuk fabrycznie nowych, składanych cedzakÓw

silikonowych z przeznaczeniem na upominki dla respondentów biorących udział w badaniu

,,Budzety gospodarstw domowych".
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2.3 Miejsce reallzacji przedmiotu zamówlenla.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba zamawiającego w Warszawie,

02 - 134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21. Dostawa powinna się odbyć w dzień powszedni

w godzinach 8:00-14:00.

Fi nansowe uwarunkowan ia zamówienia.

Przedmiot zamówienia finansowany jest z planu finansowego wydatkÓw budŹetowych Urzędu.

Zamawiający plzeznacza na zakup nie więcej niŻ72153.25złbrutto'

Termin wykonania zamówienla.

Wykonawcazrealizuje pzedmiot zamówienia, o którym mowa W p' 2, w sposób następujący:

pierwszy etap realizacji zamÓwienia: do 1 1 czenłca 2015 r' _ 1550 szt',

drugi etap realizacji zamówienia. do 8 wześnia 2015 r. - 1450 szt.,

trzeci etap realizacjizamówienia: do 27 listopada2015 r. - 1450 szt.

Warunki udzlału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

5.1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy' ktÓzy spełniają warunki, dotyczące:

5.1.1 posiadania uprawnleń do wykonywania określonej działalnośc! lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadanla takich uprawnleń:

zamawiający nie Wznacza szczegółowego warunku w tym zakresie'

5'1'2 posiadania wledzy i doświadczenia:

zamawiający nie Wznacza szczegółowego warurlku w tym zakresie.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonan|a zamówienia:

zamawiający nie Wznacza szczegółowego warunku w tym zakresie'

5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

zamawiający nie Wznacza szczegółowego warunku w tym zakresie'

5.2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegaĆ się wykonawcy, któzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 p. 5 ustawy'
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5.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w p. 5.1 ogłoszenia
na podstawie weryfikacji załączonego do ofeńy dokumentu wymienionego

W p. 6'1 ogłoszenia według formuły 
"spełnia 

- nie spełnia".

5.4 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku okreŚlonego W p. 5'2 ogłoszenia
na podstawie weryfikacji załączonych do oferty dokumentów wymienionych W p. 6.2

ogłoszenia według formuły ,,spełnia - nie spełnia''.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają y'tożyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1 W celu wykazania spełniania plzez wykonawcę warunków udziału W postępowaniu,

o których mowa w ań' 22 ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest zloŻyć.

6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu, które zawańe
jest w Formulazu ofeńowym (Dodatek nr 1 do ogłoszenia).

6.1.2 Wykonawcy wspólnie ubiegaiący się o udzielenle zamówienia:

oświadczenie, o którym mowa w p' 6' 1 .1 wykonawcy składają wspólnie.

6'1.3 Forma dokumentów:

Dokument, o którym mowa W p. 6.1 .1 musi być złoŻony w formie oryginału.

6'2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o aft. 24

ust' 1 i ust. 2 p. 5 ustawy, wykonawca zobowiązany jest złożyć'

6.2'1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia, które zawarte jest W Formulazu ofeńowym (Dodatek nr 1

do ogłoszenia).

6.2.2 Aktualny odpis z właśclwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o ań. 24 ust. 1 iust. 2 p. 5 ustawy, wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania ofeń.

6.2.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówlenia:

Dokumenty, o ktÓrych mowa w p. 6.2' 1 i 6.2.2 składa kaŻdy z tych wykonawców.
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6.2.4 Forma dokumentów:

Dokument, o którym mowa w p. 6.2.1 musi być złożony w formie oryginału.

Dokument, o ktÓrym mowa w p. 6.2.2 musi byó złoŻony w formie oryginału lub kopii

poświadczonej własnoręcznym podpisem poŚwiadczającym zgodnośĆ

z oryginałem, plzez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

6.3 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

6.3'1 Jezeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o ktÓrych mowa w p. 6.2.2 składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, Że nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłoŚci.

6.3.2 Dokumenty, o których mowa w p. 6.3.1 powinny byĆ wystawione nie wcześniej

niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofeń.

6'3.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktÓrym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentÓw, o których mowa

w p. 6.3.1, zastępuje się je dokumentem zawieĘącym oŚwiadczenie' w ktÓrym określa

się takŹe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŻone pzed właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samoządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub pzed notariuszem'

Postanowienia zawarte w p. 6.3'2 stosuje się odpowiednio.

6.3.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty, o których mowa w p. 6'3' 1 składa kaŻdy z tych wykonawców.

6.3'5 Forma dokumentów:

Dokumenty, o których mowa w p. 6.3.1 muszą byĆ złożone w formie oryginału lub kopii

poświadczonej własnoręcznym podpisem poświadczającym zgodność z oryginałem,

plzez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

6.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.4'1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.4.2 Do ofeńy należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa

w p.6'4.1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania ofeńy obejmuje rÓwnieŻ

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów załączonych do oferty.

6.4'3 Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ktÓrych oferta uznana

zostanie za najkozystniejszą zobowiązani będą - przed podpisaniem umovvy

W sprawie zamÓwienia publicznego - do dostarczenia zamawiającemu umowy

regulującej wspÓłpracę tych wykonawców.

6.4.4 Umowa, o któĘ mowa w p. 6.4.3 nie może być umową pzedwstępną ani umową

zaw artą pod waru n kiem zawies zĄący m'

Dostarczenie próbki.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kolorowego zdjęcia cedzaka silikonowego'

lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także

wskazanle osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

8.1 Dokumenty, informacje, pytania wykonawcy przekazywaÓ będą wyłącznie:

8.1.1 drogą elektron iczną na ad res: Zam owien iaPubliczneWAW@stat. gov. pl,

8.1.2 faksem na numer: 22846 78 33,

8.1.3 pisemnie: Urząd Statystyczny w Warszawie, Wydział Finansowo - Administracyjny,

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.

8.2 W pzypadku dokumentÓw lub informacji przekazanych puez zamawiającego za pomocą

faksu lub drogą elektroniczną wykonawca niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt

ich otzymania pod numer faksu. 22 22 846 78 33 lub adres e-mail:

Zam owie n ia Pu b liczneWAW@stat. g ov. p l.

8.3 W pzypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otzymania przekazanych przez

zamawiającego dokumentÓw lub informacji, o których mowa w p. 8.2 zamawia1ący Uzna,

ze dotarły one do wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
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8.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotzymania pzez wykonawcę

informacji związanych z prowadzonym postępowaniem W pzypadku wskazania
przez wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu / faksu lub adresu e-mail'

8.5 Wykonawca moŻe zwróciÓ się do zamawiającego o wyjaŚnienie treści ogłoszenia
przesyłając pytanie na numer faksu lub adres e-mail wskazany w p. 8.1 . ZamawiĄący udzieli

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póŹniej niz na 2 dni pzed upływem terminu składania

ofeń - pod warunkiem, Że wniosek o wyjaŚnienie treści ogłoszenia wpłynął

do zamawiającego nie póŹniej niż do końca dnia, w którym upływa połowa Wyznaczonego

terminu składania ofeń. W przypadku pytań uznanych pŻez zamawiającego za kluczowe

dla prowadzonego postępowania możliwe jest odstępstwo od podanych terminÓw.

8.6 Do udzielania szczegółowych informacji w zakresie pzedmiotu zamówienia i procedur

postępowania upowaznieni są: Jezy Lach i Mazena Witkowska'

9. Wymagan|a dotyczące wadium.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

10. Termin nłliązania ofertą.

Składający ofeńę pozostaje nią związany pzez okres 21 dni. Bieg terminu związania ofeńą

rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofeń.

11. opis sposobu przygotowywania ofeĘ.

11'1 ofeńę należy przygotowaÓ w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały,

na druku lub według Wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do ogłoszenia. W przypadku

spoządzenia ofeńy przez wykonawcę na własnym formularzu Wymaga się, żeby wykonawca

uwzględnił W nim wszystkie oświadczenia i elementy zawańe W Dodatku nr 1

do ogłoszenia.

11'2 JeŻeli wykonawca składa dokumenty spoządzone w języku obcym, to ma obowiązek złoŻyć

te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.3 Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wyszczególnione W p' 6 ogłoszenia,

w formie dla nich określonej w ogłoszeniu.

1'l.4 oferta oraz Wszystkie załączone do niej dokumenty i oŚwiadczenia, powinny być podpisane

lub poŚwiadczone plzez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie

z właŚciwym aktem Ęestracyjnym lub dołączonym do ofeńy pełnomocnictwem. Zaleca

się dla ułatwienia identyfikacji podpisującego opatzenia podpisu pieczątką imienną.
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11.5 Zamawiający zaleca, aby oferta była złoŻona na kolejno ponumerowanych stronach,

a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pienłszej

stronie oferty (zamawiający nie prosi o numerowanie czystych stron), szczególnie, jeżeli

ofeńa nie jest trwale zespolona.

11.6 Zamawiający sugeruje, aby osoba upowazniona do podpisywania ofeńy podpisała kaŻdą
stronę ofeńy (bez podpisywania czystych stron), szczególnie, jeżeli oferta nie jest trwale

zespolona.

11'7 Pełnomocnictwa złoŻone wraz z ofeńą muszą byÓ złoŻone W formie oryginału

lub poŚwiadczonej notarialnie za zgodnoŚc z oryginałem kopii sporządzonej
przez notariusza.

11.8 ofertę nalezy złoŻyć w oryginale' ZłoŻenie plzez wykonawcę więcej niz jednej oferty

samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami spowoduje odzucenie ofert.

11.9 Składając ofeńę, wykonawca moŻe zastzec informacje, które stanowią tajemnicę jego

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. z2oo3 r. Nr 153, poz. 1503 z póŹn. zm.). W razie braku zastzeŻenia
zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Nie mogą

stanowić tajemnicy pzedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomoŚci podczas otwarcia

ofeń, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunkÓw płatności zawartych W ofercie. Wykonawca zastrzegając tajemnicę

przedsiębiorstwa ma obowiązek wskazania, że stanowią one tajemnicę pzedsiębiorstwa,

tym samym musi wykazać, Że'' jest ona nieupubliczniona, ma wańoŚÓ gospodarczą

iwykonawca podjął niezbędne kroki w celu zachowania jej poufnoŚci. lnformację tę nalezy

dołączyć do ofeńy.

11'10Dokumenty z informacjami zastrzeŻonymi należy zamieŚcić w oddzielnej kopercie

lub opakowaniu i oznakowaĆ pieczęcią pzedsiębiorcy lub innym czytelnym i trwałym

oznakowaniem ofaz opisaĆ podając na nim znak sprawy, nazwy dokumentów

i odpowiadające im numery zawańe w spisie treŚciw Formularzu ofertowym.

11.11ofertę należy złoŻyć w zaklejonej kopercie lub innym trwałym opakowaniu z podaną nazwą

i adresem wykonawcy, opatzonej napisem: ,,oferta na dostawę składanych cedzakÓw

silikonowych do Urzędu Statystycznego w Warszawie z pŻeznaczeniem na upominki

dla respondentÓw biorących udział W badaniu ,,Budżety gospodarstw

domowych'. Nie otwierać pned dniem (wpisać datę składania ofeń) godziną 12:30"
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lub podobnym napisem, dostatecznie wyrózniającym ofeńę spośród innej korespondencji

wpływającej do zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania

lub zaniechania spowodowane niewłaściwym, błędnym lub mylącym albo niewłaściwe

id e ntyfi kuj ącym ozn acze n iem koperty zawie raj ącej ofe ńę.

11J?JeŻeli ofeńa wpłynie do zamawiającego w opakowaniu niegwarantującym, Że z zawańością

oferty nie będzie można zapoznać się pzed upływem terminu otwarcia ofeń, zamawiający

niezwłocznie opakuje właściwie ofertę.

11.13Ewentualne poprawki W tekście ofeńy muszą byÓ naniesione W sposób czytelny

i parafowane pfzez osobę/osoby podpisujące ofeńę.

11'14W pzypadku, gdy w zalączonych do ofeńy dokumentach zostaną podane wańości

w walucie innej niż PLN, wówczas zamawiający dokona pzeliczenia tych wańości na PLN

według podanego pzez Narodowy Bank Polski średniego kursu złotego na dzień składania

ofeń.

11.15W pzypadku złoŻenia wlaz z ofeńą dokumentów, których zamawiający nie wymagał

(np. materiały reklamowe), nalezy je oddzielić i opisać: ,,dokumenty uzupełniające''.

11'16Zmlana lub wycofanie ofeĘ:

11.16'1 wykonawca może zmieniĆ lub wycofac złożonąprzez siebie ofertę,

11.16'2 zmiana lub wycofanie złożonej ofeńy jest skuteczna tylko WóWczas, gdy została

dokonana przezwykonawcę pzed upływem terminu do składania ofert,

11.16'3 zmiana złoŻonej ofeńy musi być złoŻona w miejscu iwedług zasad obowiązujących

pzy składaniu oferty, w szczegÓlności zmianę ofeńy należy złoŻyć w oryginale

w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem wykonawcy, opatrzonej napisem:

,,Zmiana ofeńy'',

11.16'4 wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złoŻenie zamawiającemu pisemnego

oŚwiadczenia podpisanego przez wykonawcę lub przez osobę uprawnioną

do reprezentowania wykonawcy,

11.16.5 oŚwiadczenie o wycofaniu ofeńy należy złoŻyć w miejscu określonym w p. 12'1

ogłoszenia lub przesłać pocńą na adres podany w p. 12.1 ogłoszenia.
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Miejsce oraz termln składania i otwarcia ofeń.

12'1 ofeńę należy złoŻyć w siedzibie zamawiającego pzy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie,

w Kancelarii Urzędu w terminie do dnia 21 mĄa 2015 r', do godz. 12'00,lub przesłać pocztą

na adres: Uząd Statystyczny w Warszawie, Wydział Finansowo Administracyjny

ul. 1Sierpnia21, 02-134 Warszawa (zatermin złoŻenia oferty przyjmuje się datę igodzinę
wpływu oferty do zamawiającego).

12.2 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofeń, o godz. 12.30, w siedzibie

zamawiĄącego plzy ul. 1 Sierpnia21w Warszawie, pok. nr 21o (ll piętro).

12.3 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofeń. W pzypadku nieobecności

wykonawcY plzy otwieraniu ofeń, zamawiający prześle informację z otwarcia ofeń, na jego

wniosek.

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofeńę złoŻonąpo terminie.

Opis sposobu obllczenia ceny.

13.1 Wykonawca zobowiązany jest podaĆ W ofercie wartość brutto umowy

za wykonanie całoŚci przedmiotu zamówienia.

13.2 Cena pzedstawiona W ofercie musi byÓ wyrażona W złotych polskich (PLN),

z dokładnością do dwóch miejsc po pzecinku.

13.3 WańośĆ brutto umowy nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje

wszelkie koszty wykonawcy i dopłaty związane z realizacją pzedmiotu zamówienia

w terminie oraz miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

13.4 Do wyliczenia wartości brutto umowy za wykonanie całości pzedmiotu zamówienia

publicznego, wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT)

w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.

13.5 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie

polskiej (w złotych polskich).

14. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofertyt wraz

z podaniem znaczenla tych kryterlów l sposobu oceny ofeń.

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego ofeńa odpowiada wszystkim

wymaganiom wynikającym z ogłoszenia i będzie miała najniższą cenę brutto.

{3.
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14'2 JeŚli dwóch lub więcej wykonawców zaproponuje tę samą najniższą cenę brutto,

zamawiający zwróci się do nich o złoŻenie ofeńy dodatkowej w zakresie tylko ceny brutto.

Wykonawcy nie mogą złoŻyć oferty na cenę wyŻsząniz pienłotna.

14'3 JeŚli dwóch lub więcej wykonawców W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego

zaproponuję tę samą najniższą cenę zamawiający podpisze umowę z dowolnie wybranym

wykonawcąztej grupy.

15. lnformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofeĘ w cetu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1 Niezwłocznie po wyboze oferty najkozystniejszej zamawiający jednocześnie zawiadomi

wykonawców, któzy złoŻyli ofeńy.

15.2 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkozystniejszą, powiadomiony zostanie

o sposobie iterminie podpisania umowy.

15'3 W pzypadku, gdy za najkozystniejszą uznana zostanie ofeńa złoŻona przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnik wyznaczony przez

tych wykonawców przedstawi zamawiającemu pzed zawarciem umowy dokument,

o ktÓrym mowa w p' 6.4.3 Ogłoszenia.

15'4 Jeśli W okresie związania ofeńą, wykonawca którego ofeńa zostanie uznana

za nĄkorzystniejszą, uchyli się od podpisania umowy w terminie lub miejscu Wyznaczonym

przez zamawiającego, zmawiający moŹe podpisaÓ umowę z jednym z wykonawców, który

złoŻył ofeńę w postępowaniu.

16. Wymagania doĘczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy'

ZamawiĄący nie Wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17' lstotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego' ogólne warunki umowy aIbo wzór umowy' jeżeli

zamawiający Wymaga od wykonawcy' aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na takich warunkach.

17.1 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych

W ogłoszeniu, szczegółowo podanych We wzorze umowy stanowiącym Dodatek

nr 2 do ogłoszenia.

17.2 Zamawiający nie przewiduje. zmiany w zawartej umowie W stosunku do treści oferty

dotyczącej przed m iotu niniejszego zam ówienia pu blicznego.
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18. opis części zamówienia, jeżelizamawiający dopuszcza składanie ofeń częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częŚciowych.

19. lnformacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiaiący
przewiduje udzielenie takich zamówień.

ZamawiĄący n ie przewid uje zam ówie ń uzu pełn i aj ących'

20. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferĘ wariantowe, jeżel! zamawiający dopuszcza ich składanie.

ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofeń wariantowych.

21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Ad res poczty e le ktron i cznej : Za m owie n i a Pu bl iczneWAW@stat. gov. pl,

Adres strony internetowej: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

22. lnformacje dotyczące waIut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach

obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między

zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Aukcja elektroniczna.

Zamawiający n ie p rzewi d uje przeprowadzen i a au kcj i elektron icznej.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje

ich zwrot.

ZamawiĄący nie przewiduje zwrotu kosztÓw udziału w postępowaniu.

Wykonan ie zamówie nia przez podwykonawców.

25.1 Zamawi ający dopuszcza możliwośÓ powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

25'2 JeŻeli wykonawca zamierza powiezyc wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

zobowiązany jest do wskazania tego w ofercie.

U n ieważn ien ie postępowan ia.

Zamawia1ący m oże u n ieważn i ć postępowan ie pod aj ąc przy czy nę.

23.

24.

25.

26.
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27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej'

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej pzewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dodatki do ogłoszenia:

1. Formularz ofeńowy,

2. Wzór umowy.


