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ZamawiĄący:.

Adres do korespondencji:

Przedmiot zamówienia:

Tryb udzielanego zamÓwienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod którym
zamieszczono ogłoszenie oraz
SIWZ:

warszawł.F. . września 20 1 5

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. '1 Sierpnia 2'1

02-134 Warszawa
faks22 846 78 33

Remont częŚci dachu na budynku biurowym
W o/CiechanÓw i remont częŚci elewacji i dachu
O/Siedlce.

przetarg nieograniczony - Postępowanie jest prowa-
dzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamÓwień publicznych (Dz' U. z2013 r.,

poz. 907, z poŻn. zm')

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

http://warszawa. stat. gov. pl/zamowien ia-publiczne-us/

Zatwierdzam



URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

Rozozrnr L

INFORMACJE OGOLNE
l. lNFoRMAcJA o ZAMAWIAJĄCYM

Zamawia1ącym jest Urząd Statystyczny w Warszawie' ul' 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa,
NIP: 521-052-03-98,
REGON: 000331 524,
Faks: +48 22846 78 33,

Strona internetowa: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

ll. osoBYUPRAWNIoNEDoKoNTAKTÓWZWYKoNAWCAMl

osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
lmię i nazwisko: Bogdan Grzegorczyk, Marzena Witkowska,
Faks: +4822 846 78 33,
Adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl,
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamÓwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na pod-

stawió przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z2013 r., poz.907 zpoŹn.
zm.), zwanej dalej,,ustawą Pzp".

lV. lNFoRMACJA o oFERTACH cZĘŚcloWYcH, WARlANToWYcH, ZAMowlENlAcH
UZUPEŁNlAJĄcYcH

KaŻdy wykonawca ma prawo złoŻyc tylko jedną ofeńę'
Zamawiający dopuszcza składanie ofeń częŚciowych, tj. na częŚÓ A lub na
łącznie.

częŚĆ B albo na częŚci A i B

ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 p.

ZamawiĄący nie przewiduje mozliwości udzielenia zamÓwienia uzupełniającego.
7 ustawy Pzp.

V. PRZEKAZYWANlE lNFoRMACJl, oŚWlADcZEŃ l DoKUMENTÓWW PosTĘPoWANlU

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiĄący i wykonawcy przekazują pisemnie
lub faksem lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument W formacie *.pdf lub ..jpg).

Forma pisemna zastrzeŻonajest dla złoŻenia ofeńy wraz zzałącznikami, a takŻe zmiany lub wycofania ofeńy.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składanych pzez wykonawcę oświadczeń i dokumentow zostały

okreŚlone w Rozdziale V SlWZ.
Jezeli wykonawca przekaŻe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, elektronicznie
i pisemnie, za datę |ch złoŻenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Do'
kument uwaŻa się za złoŻony w terminie, jezeli adresat mÓgł zapoznać się z jego treścią przed upływem
wyznaczonego terminu.

VI. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca moŻe powierzyc wykonanie częŚci zamówienia
podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca:
i l w przypadku kiedy samodzielnie spełnia warunki, o ktÓrych mowa w arI.22 ust. 1 ustawy Pzp, a zamierza' 

powierzyÓ części zamówienia podwykonawcom' zobowiązany jest w Formularzu ofeńy wykazac częŚci
zamÓwienia, ktÓre będą im powierzone,

2) w sytuacji, w ktÓrej wykazując spełnianie warunkÓw, o ktÓrych mowa w art" 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega' 
nażasobach innych podmiotÓw na zasadach okreŚlonych w ań.26 ust.2b ustawy Pzp, apodmioty
te będą brały udział w realizacji części zamÓwienia' w odniesieniu do tych podmiotow zobowiązany jest

w Formularzu ofeńy wykazacte podmioty orazczęści zamówienia, ktÓre będą im powierzone.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamówienia
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W przypadku korzystania z potencjału technicznego' czy tez osób zdolnych do rea|izacji zamÓwienia,
a podmioty udostępniające nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia, wystarczającym doku-
mentem jest pisemne zobowiązanie tych podmiotow do udostępnienia odpowiednich zasobÓw na rzeczwy'
konawcy.
Jezeliw trakcie realizacji umowy wykonawca dokona zmiany albo zrezygnuje z podmiotu, na ktorego zasoby
powoływał się, wykonawca będzie zobowiązany udowodnic zamawiającemu, że proponowany inny podmiot
lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niŻ wyma-
gany W trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamowienia, określone w SlWZ.

4. ZamawiĄący nie określa dodatkowych wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem są roboty budowlane, ktÓrych niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiĄącego zastrzezeń

lub sprzeciwLl, poza wymogami okreŚlonymiw ań. 143b ust. 3 ustawy Pzp.
5. Umowy o podwykonawstwo, ktÓrych przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przed-

kładania zamawiającemu, jezel| ich wańośÓ jest mniejsza niŻ 0,5o/o wańości umowy w sprawie zamÓwienia
publicznego bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

Rozozrnr ll.

oPlS PRZEDMloTU ZAMÓW|ENlA lTERMlN WYKONANlA

l. PRZEDMloT zAMÓWlENlA

1. Przedmiotem zamowienia jest:

CzęŚĆ A: Remont części dachu na budynku biurowym w o/CiechanÓw.
CzęśÓ B: Remont części elewacji i dachu o/Siedlce.

UWAGA: Przy remoncie części elewacji i dachu o/Siedlce, jezeli wykonawca zdecyduje się na ustawie-
nie rusztowań przy wschodniej Ścianie budynku, będzie zobowiązany uzyskać w tej sprawie zgodę włada-
jącego nieruchomoŚcią sąsiadującąz nieruchomością zamawiającego (budynek posadowiony w ostrej gra-

nicy) lub będzie musiał zastosować alternatywne metody wykonania prac'

SzczegÓłowy opis i sposÓb realizacji przedmiotu zamÓwienia okreŚlony został We Wzorze umowy (dodatek

nr 4 do SIWZ) orazw dodatku nr 5 do S|WZ - opis przedmiotu zamÓwienia'
UWAGA: Wymienione gdziekolwiek w dokumentach przetargowych nazwy własne lub materiały opatrzone
nazwami mają na celu okreŚlenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, Że zamawiający do-
puszcza maieriały innych producentow pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrow' ln_

formujemy, ze zgodnie z ań. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktÓry powołuje się na rozwiązania rÓwnowazne

opisywanó przćz zamawiającego, jest obowiązany wykazac, Że oferowane przez niego dostawy, usługi

lub roboty budowlane spełniają wymagania okreŚlone przez zamawiającego' Za produkt równowaŹny za-
mawiająćy uzna jedynie taki, ktory ma toŻsame lub nie gorsze parametry jakoŚciowe i uzytkowe w stosunku
do opisanego.
Kod WspÓlnego Słownika Zamówień (CPV): 45260000-7, 45261910-6, 45321000-3, 45421100-5'
45430000-0, 45453000-7.

ll. TERMlN WYKoNANlA ZAMÓW|ENlA

1. ZamÓwienie będzie realizowane do 09 grudnia 2015 roku.

2.

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia

Znak sprawy: WAW-FA.271 .6.2015
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Rozozlnr lll.

wysoxoŚĆ l zRsłoY WNlEslENlA WADlUM

L wysoroŚĆ wRoluvt

1. Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

l' WARUNK| UDZ|AŁU W PoSTĘPoWANlU oRAZ oPlS sPosoBU ocENY lcH SPEŁNlANlA

o udzielenie zamÓwienia ubiegac się mogą wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okolicznoŚci wskazane przepisem art. 24 ust. 1 oraz

art..24b ust. 3 ustawy PzP,

2) spełniają warunki określone w ań'' 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalnoŚci (i sposÓb oceny spełnienia warunku):

Zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie dla części Ai B. Zamawiający
dokona oceny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie

oświadczenia. oświadczenie zawańe jest w Formularzu oferty, ktÓry stanowi dodatek nr 1 do SlWZ.
ZłoŻenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdza złoŻenie wymaganego oświadczenia'

b) posiadania wiedzy i doświadczenia (i sposÓb oceny spełnienia warunku):

CzęŚÓ A:

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia

działalnościjest krotszy - w tym okresie, naleŻycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamÓwienia,
o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto kaŻda.

CzęŚc B:

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia

działalnościjest krotszy - w tym okresie, naleŻycie wykonali zgodnie zzasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane toŻsame z przedmiotem zamówienia,
o wańoŚci co najmniej 60 000'00 zł brutto kaŻda.

CzęŚc A i B:

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia

działalnoŚcijest krotszy - w tym okresie, nateŹycie wykonali zgodnie zzasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane toŻSame z przedmiotem zamówienia,
o wartoŚcico najmniej 100 000,00 zł brutto kaŻda.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (i sposÓb oceny spełnienia warunku):

ZamawiĄący nie wyzna cza szczegółowego warunku w tym zakresie dla częŚci A i B. Zamawiający
dokona oceny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie

RozozlRŁ lV.

WARUNKl UDZ|AŁU W PosTĘPoWANlU oRAZ oPlS sPoSoBU ocENY lcH SPEŁNlANlA; oŚWlADcZE-
NlA LUB DoKUMENTY PoTWlERDZAJĄCE SPEŁNlANlE WARUNKoW UDZ|AŁU LUB WYKAZUJĄCE BRAK

PoDSTAW Do WYKLUcZENlA Z PoSTĘPoWANlA

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia

Znak sprawy: WAW-FA.271.6.201 5
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oŚwiadczenia. oświadczenie zawarte jest w Formularzu ofeńy, ktory stanowi dodatek nr 1 do slWZ'
ZłoŻenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdza złoŻenie Wymaganego oŚwiadczenia.

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (i sposob oceny spełnienia warunku):

CzęŚć A:

1 osobą - pełniącą funkcję Kierownika Budowy - posiadającą uprawnienia budowlane przynajmniej
w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoŚci konstrukcyj-
no-budowlanej lub w specjalnoŚci architektonicznej albo odpowiadające im wazne uprawnienia bu-
dowlane. Wymagane min. 3 lata doŚwiadczenia zawodowego związanego z wykonaniem prac po-

dobnych rodzajowo do realizowanego zamÓwienia.

Częśc B:

1 osobą _ pełniącą funkcję Kierownika Budowy _ posiadającą uprawnienia budowlane przynajmniej
w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoŚci konstrukcyj-
no_budowlanej lub w specjalności architektonicznej albo odpowiadające im waŻne uprawnienia bu-

dowlane' Wymagane min. 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z wykonaniem prac po-

dobnych rodzajowo do realizowanego zamÓwienia.

Częśc A i B:

2 osobami - pełniącymi funkcję Kierownika Budowy W poszczegolnych lokalizacjach - posiadającymi
uprawnienia budowlane przynajmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
w specjatności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności architektonicznej aIbo odpowiadające
im waŻne uprawnienia budowlane. Wymagane min. 3 lata doświadczenia zawodowego związanego
z wykonaniem prac podobnych rodzajowo do realizowanego zamÓwienia.

e) sytuacji ekonomicznej ifinansowej (i sposób oceny spełnienia warunku):

CzęśÓ A:

posiadają Środki finansowe w wysokości nie mniejszej niŻ 40 000,00 zł (słownie: czterdzieŚci tysięcy
złotych) lub posiadają zdolnośÓ kredytową w wysokości nie mniejszej niŻ 40 000'00 zł (słownie:

czterdzieŚci tysięcy złotych).

CzęŚć B:

posiadają środki finansowe w wysokoŚci nie mniejszej niz 60 000,00 zł (słownie: szeŚĆdziesiąt ty-

sięcy złotych) lub posiadają zdolnoŚc kredytową w wysokciści nie mniejszej niz 60 000,00 zł (słownie:

sześcdziesiąt tysięcy złotych).

Część A i B:

posiadają Środki finansowe w wysokoŚci nie mniejszej niz 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
lub posiadają zdolnośc kredytową w wysokoŚci nie mniejszej niz 100 000'00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych).

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcÓw wyzej wskazanych warunkÓw na podstawie da-

nych i infoimacji zawańych w dokumentach żądanych do załączenia do ofeńy. ocena spełniania warunków

uóziału wpostępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wańoŚĆ logiczna 1) - nie spełnia (wartoŚÓ lo-

giczna 0).
3. Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu moŻe polegaĆ na wiedzy i do-

Świadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamÓwienia oraz zdolnoŚciach fi-

nansowych innych podmiotÓw, niezaleŻnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkow. Wyko-
nawca ń tat<ie1-sytuacji zobowiązany jest udowodnic zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami nie-

zbędnymi do reaiizacjizamowienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
poómiótow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamÓwienia. Wykonawc a zobowiązany jest przedstawic dokumenty dotyczące w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

m&rcm-.mm
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamówienia
Znak sprawy: WAW-FA.271.6.201 5
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2) sposobu wykorzystania przez wykonawcę zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zamÓwienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamÓwienia'

ll. oŚWlADcZENlA LUB DoKUMENTY PoTWlERDZAJĄCE sPEŁNlANlE WARUNKÓw uozlRru
lWYKAZUJĄcE BRAK PoDSTAW Do WYKLUcZENlA Z PoSTĘPoWANlA

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunkow udziału w postępowaniu, o których mowa W Rozdziale lV
Podrozdziale l S|WZ składa wrazz ofeńą następujące dokumenty lub oŚwiadczenia'.
1) oŚwiadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w postępowaniu, o ktorych mowa w ań. 22 ust. 1 p.1 _ 4

ustawy Pzp, (treŚc oŚwiadczenia zawiera Formularz ofeńy. ZłoŻenie podpisanego Formularza oferty

potwie rdza złoŻenie Wymag aneg o oŚwiad cze n ia),
2) wykaz robot budowlanych wykonanych wokresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalności
jest krÓtszy _ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
orazzzałączeniem dowodÓw dotyczących najwazniejszych robÓt, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki bu-

dowlanej i prawidłowo ukończone (wzor wykazu stanowi dodatek nr 2a do slWZ).
UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i do-
Świadczenia, w wykazie głÓwnych usług, wykonawca jest zobowiązany wykazaÓ 2 roboty budowlane
określone w Rozdziale lV Podrozdziale l p.1 pp. 2)b slWZ.

3) wykaz osob, ktore będą uczestniczyÓ w wykonywaniu zamowienia, w szczegÓlnoŚci odpowiedzialnych
za Świadczenie usług, kontrolę jakoŚci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŚwiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-
mowienia, atakŻe zakresu wykonywanych przez nie czynnoŚci oraz informację o podstawie do dyspo-
nowania tymi osobami (wzor wykazu stanowi dodatek nr 2b do SIWZ).
UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i do-
Świadczenia, w wykazie głównych usług, wykonawca jest zobowiązany wykazac, Że będzie dysponował
osobami określonymiw Rozdziale lV Podrozdz|ale l p'1 pp. 2)d slWZ.

4) informację banku lub społdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej potwierdza1ącą wysokość posia-

danych Środków finansowych lub zdolnoŚÓ kredytową wykonawcy, wystawioną nie wczeŚniej niz 3 mie-
siące przed upływem terminu składania ofert albo składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w po-

stępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
uWłcł: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowią-
zany przedstawic informację potwierdzĄącąwysokoŚc posiadanych środkow finansowych lub zdolnośc
kredytową wykonawcy w wysokoŚci określonej w Rozdziale lV Podrozdziale l p.1 pp. 2)e SIWZ.

2. w przypidt<u, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunkÓw udziału w postępowaniu przedstawi

dokumenty zawierające kwoty wyrazone w walutach innych niŻ złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do-przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni

waluty na dzień zakończenia realizacji zamÓwienia potwierdzającego posiadanie stosownego doŚwiadczenia'
3' W ceiu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art' 24 ust. 1 ustawy Pzp,

wykonawca składa wraz z ofeńą następujące dokumenty:
1i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treŚc oŚwiadczenia zawiera Formularz ofeńy. ZłoŻenie

podpisanego Formularza ofeńy potwierdza złoŻenie wymaganego oświadczenia),
2) aktualny oópis z właŚciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jezeli o-drębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw

do wykluczenia w oparciu o ań. 24 ust' 1 p. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofeń,
3) aktuatne zaŚwiadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatkow lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-

ściwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń,

4) aktuańe zJŚwiadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubez_

pieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-

czenie tub rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego
organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń"

4, W celu-wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art' 24 b ust' 3 ustawy Pzp,
,^rtr"^" 

"t^r;a
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ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÓw (Dz' U. z2007 r', Nr 50, poz' 331,
z poŻn. zm') lub informację o tym, Że wykonawca nie naleŻy do grupy kapitałowej, o ktorej mowa W art. 24 ust'
2 p. 5 ustawy Pzp - Wg Wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do slWZ.

5. Wykonawcyzagraniczni'.
1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej) w miejsce dokumentow wskazanych w p.3.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci - wystawione nie wczeŚniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofeń,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, al-

bo Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płat-

noŚci tub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wczeŚniej
niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert'

2) Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w p' 5'1), zastępuje się je dokumentem zawie-
rającym oświadczenie, w ktÓrym okreŚla się takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zło-
Żone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem _ wystawione z odpowiednią datą Wymaganą dla tych

dokumentow.
6. Zasady udziału w postępowaniu wykonawcÓw występujących wspÓlnie:

1) Wykonawcy ubiegający się wspolnie o udzielenie zamÓwienia zobowiązani są do ustanowienia pełno-

mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia
umowy w sprawie zamÓwienia publicznego.

7. lnformacje dotyczące grupy kapitałowej:
1) Zgodnie zart.4 p. 14 ustawy o ochronie konkurencji ikonsumentow (zwanej dalej ustawą oKlK), przez

grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorcÓw, ktorzy są kontrolowani w sposÓb bezpośredni
lub poŚredni przezjednego przedsiębiorcę, w tym rownieŹ tego przedsiębiorcę,

2) Zgodnie zań.4 p. 1ustawy oKlKprzez przedsiębiorcęrozumiesięprzedsiębiorcęwrozumieniuprze-
pisow o swobodzie działalnoŚci gospodarczej, a takŻe:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a takŻe jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

ktÓrej ustawa przyznĄe zdolnośc prawną, organizującą lub Świadczącą usługi o charakterze uŻy-

tecznoŚci publicznej, ktore nie są działalnoŚcią gospodarcząw rozumieniu przepisÓw o swobodzie
działalności g ospod arczej,

b) osobę fizycznąwykonującą zawod we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącądzia-
łalnoŚÓ w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, ktora posiada kontrolę, w rozumieniu ań.4 ustawy oKlK, nad co najmniejjednym
przedsiębiorcą, chocby nie prowadziła działalności gospodarczĄ w rozumieniu przepisÓw o swo-
bodzie działalnoŚci gospodarczej, jezeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentra-
cji, o ktÓrej mowa w ań. '13 ustawy oKlK'

d) związek przedsiębiorcÓw w rozumieniu ań. 4 p. 2 ustawy oKlK - na potrzeby przepisow dotyczących
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentow.

3) Zgodnie z art. 4 p. 1 ustawy oKlKprzez przejęcie kontroli rozumie się: wszelkie formy bezpoŚredniego lub
póŚredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, ktore osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okolicznoŚci prawnych lub faktycznych, umoŻliwiają wywieranie decydującego wpływu

na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcÓw; uprawnienia takie tworząw szczegÓlnoŚci:
a) dysponowanie bezpośrednio lub poŚrednio większoŚcią głosÓw na zgromadzeniu wspolników al-

bo na walnym zgromadzeniu, takze jako zastawnik albo uzytkownik, bądŹ w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleŻnego), takŻe na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleŻnego), takŻe na podstawie porozumień z innymi oso-
bami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niz połowę członkÓw zarząda innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleŻnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub poŚrednio większoŚcią głosÓw w spółce osobowej zaleznej albo
na walnym zgromadzeniu społdzielni zaleznej , takŻe na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do częŚci mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleznego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zaleznym) lub przekazy-

wanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamówienia
Znak sprawy: WAW-FA.271 .6.2015
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8' Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcÓw wyzej wskazanych warunków na podstawie da-nych iinformaĄizawartych w dokumentach ządanych dozałączónia do oferty' ocena spełniania warunt<owudziału wpostępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia iwańość logiczńa 1)- niespełnia (wałośÓ lo-giczna 0).

Rozozlnr V.

SPosÓB PRZYGoToWANlA oFERTY WRAz Z oŚWlADcZENlAMl
LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. oferta musi spełniac następujące wymogi:
1) treŚc oferty musi odpowiadaĆ treŚciSIWZ. oferta powinna zostaÓ sporządzona Wg Wzoru, jaki stanowiFormularz ofeńy stanowiący dodatek nlt do SlWZ,2) ofeńa musizostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej,3) ofeńa musi być podpisana; za podpisanie uznaje się tnłały, własnoręczny podpis złoŻony (w sposob

umozliwiający identyfikację osoby), przez osobę upowaznioną oo repreźentówania wykonańy,4) poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokońane w sposobczyteiny, parafowane ń".nor#n ie przez
osobę podpisującą ofeńę lub inne osoby do tego umocowane.

URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAW|E

02-134 WARSZAWA, ut. 1 Sierpnia 21

II. WYMAGANE OSWIADCZENIA
LUB DoKUMENTY sKŁADANE WRAZ Z oFERTĄ

1. Wykonawca zobowiązany jest złoŻyc wraz z ofeńą:1) oświadczenia lub dokumenty okreŚlone w Rozdziale
l ub dokumenty potwierd zające spełnian ie warunków udziału
nia z postępowania'',

lV Podrozdziale ll SlWZ: ,,oŚwiadczenia
lub wykazujące brak podstaw do wyklucze-

1.

2) lnne wymagane oświadczenia i dokumenty:a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakrespodpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,b) w przypadky, gdy.ofertę składają wykonawcy uoiegjjący się'wspÓlnie o udzielenie zamówienia
Wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictrłi'orreŚlającego zakres umocowania pełno-
mocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, itośownie do art' 23 ust. 2 ustawy
Pzp,

c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta zwiedzy idoświadczenia osob zdolnych do wykonania za-mówienia lub polega na zdolnoŚciach finansowych innego podmiotu zobowiązany i'est załączye
oryginał dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiótu'trzeciego doodd)nia'cio oyspózyó;i
wykonawcy niezbędnych zasobÓw na okres korzysiania z nich przy 

-wykonaniu 
zamÓwie nia w za-kresie określonym przez zamawiającego w Rozdziale lV Podrozd'ziaie l p. 3 slWZ.

lll. FoRMAoŚWlADcZEŃLUBDoKUMENTÓWWSKAZANYCH
W ROZDZIALE V PODROZDZIALE II SIWZ

Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny byc złoŻone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodnoŚÓ z oryginałem przezwykonawcę z wyłączeniem:1) pełnomocnictwa, ktÓre nalezy załączyc do ofeńy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie'2) formularza oferty,
3) pisemnego zobowiązania podmiotow udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych

zasobów na okres korzystania z nich przy wyt<onywaniu zamowienia,4) listy podmiotów nalezących do tej samej grupy kópitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2OO7 r.oochronie konkurencji ikonsumentów(Dz. U.z2007 r., Nr50, poz.331 ,zpoŻn. zm.) lubińformację,
o tym, Że wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej, o ktÓrej mo'wa w art. 24 ust.2 p' 5 ustawy Prpi'

które muszą byc złoŻone w oryginale'

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia
Znak sprawy: WAW-FA.271.6.20'1 5
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Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądŹ w stosownym pełnomocnictwie.
W przypadku, gdy załączone do ofeńy oŚwiadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym
(w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) zamawiający wymaga przedstawienia
ich tłumaczenia na język polski.
JeŻeli złoŻone kserokopie oŚwiadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzic wątpliwości
co do ich prawdziwości, zamawiający moŻe Żądac przedstawienia oryginału lub notarialnie poŚwiadczonej
kopiidokumentu.
W pzypadku, gdy wykaz lub dowody, o ktorych mowa w Rozdziale lV Podrozdziale ll S|WZ będą budzić
wątpliwoŚc zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu będzie wynikac, Że zamówienie
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienaleŻycie, zamawiający może zwrÓcic się bezpoŚrednio
do właŚciwego podmiotu , na rzecz ktÓrego usługi były lub miały zostaĆ wykonane o przedłoŻenie dodatko-
wych informacji lub dokumentow bezpośrednio zamawiającemu.

lV. sPosoB zŁoŻENlAoFERTY
WRAZ Z oŚWlADcZENlAMl LUB DoKUMENTAMl

Wykonawca jest zobowiązany złoŻyć ofertę wraz z
w Rozdziale V Podrozdziale ll SIWZ.
Zaleca się, aby:

oŚwiadczeniami lub dokumentami wymienionymi

1) wszystkie strony ofeńy wraz z oŚwiadczeniami i dokumentami były
w sposÓb trwały,

ponumerowane oraz połączone

2) kazda strona ofeńy była parafowana przez osobę podpisującą ofeńę,
3) osoba podpisująca ofeńę opatrzyła swoj podpis pieczątką imienną.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia '1993 r. o zwalczaniu nieucz-
ciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz.,1503zpoŻn. zm.), wykonawca powinien to wyraŹnie zastrzec
w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeŻone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów za-
wierających zastzeŻone informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa W ań. 86
ust. 4 ustawy Pzp.
ofertę wrazz oŚwiadczeniami lub dokumentami nalezy umieścic w opakowaniu uniemoŻliwiającym odczyta-
nie ich zawańoŚci bez uszkodzenia tego opakowania.
opakowanie zawierające ofeńę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno byc
oznaczone nazwą (firmą) iadresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiĄącego oraz opisane: ,,ofeńa
na remont częŚci dachu na budynku biurowym w o/CiechanÓw i remont części elewacji i dachu o/Siedlce' Nie
otwierac przed (oni"'otwarciaofeń) godziną 10:30 '', np.:

Nazwa wykonawcy
adres, telefon

ofeńa na remont części dachu na budynku biurowym w o/Ciechanow i remont częŚci elewacji
idachu o/Siedlce. Nie otwierac przed (dniemotwarciaote'r) godziną 10:30.

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 2'1

O2-134\Narszawa

Wykonawca, moŻe dowolnie inaczej oznakowaĆ ofeńę. Z oznakowania musi jednak wyraŹnie wynikac,
ze jest ofeńą w niniejszym postępowaniu.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Specyflkacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia

Znak sprawy: WAW-FA.271 .6.2015
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Rozoztnr Vl.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w Formularzu ofeńy' Cena oferty jest ceną ryczałtową
za wykonaną robotę budowlaną.
Cena ofertowa brutto posłuzy obok kryterium ,,okres gwarancji'' do porÓwnania złoŻonych ofert i wyboru oferty
naj korzystn iejszej, zg od n ie postanowieniami Rozdziału Vl l l.

W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towarÓw i usług oraz podatek akcyzowy, jezeli na pod-
stawie odrębnych przepisow sprzedaŻ towaru (usługi) podlega obciąŻeniu podatkiem od towarÓw i usług oraz
podatkiem akcyzowym.
W cenie ofeńowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez wyko-
nawcę, a konieczne do realizacji przedmiotu zamÓwienia oraz ewentualne upusty i rabaty.
Wykonawca określicenę W złotych polskich orazz dokładnoŚcią do setnych częŚcizłotego'
W przypadku wspolnego ubiegania się o udzielenie zamÓwienia przez wykonawcÓw krajowych i zagranicz-
nych sposÓb wyliczenia oferty cenowej uzaleŻniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika
(ustanowionego przez wykonawcÓw wspolnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego
do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Wymaganiami dla wykonawcÓw krajowych;
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla wykonawcÓw zagranicznych).
Dla celow porÓwnania ofeń wykonawcÓw zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zamawiający doliczy
do cen netto wykonawcÓw zagranicznych kwotę naleŻnego, obciązającego zamawiającego z tytułu realizacji
umowy podatku VAT.

RozozlRŁ Vll.

lNFoRMACJE o MlEJScU, TERMlNlE SKŁADANlA l oTWARclA oFERT

l. MlEJscE l TERM|N SKŁADAN|A oFERT

ofeńę natezy złoŻyć w siedzibie zamawiĄącego: Uząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21

w Kancelariido dnia 30 września 2015 r., do godziny 10:00.
ofeńy złoŻone po tym terminie zostaną zwrÓcone.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. otwarcie ofeń nastąpi w siedzibie zamawiającego W Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21, pok.210 w dniu

30 września 2015 r', o godzinie 10:30.

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

otwarcie ofeń jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofeń zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamÓwienia.

lV. TERM|N ZW|ĄZAN|A oFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złoŻonąoferląprzez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofeń.

V. ZMIANA IWYCOFANIE OFERTY

1' Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofeń zmienic lub wycofac ofeńę poprzezzłoŻenie
pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofeń.

2. i'owiadońienie o wprowadzeniu zmian winno zostaÓ złoŻone w sposÓb i formie przewidzianej w S|WZ
dla złoŻenia oferty, z zastrzeŻeniem, że kopeńa zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie

,,ZMIANA''.

5.
6.

7.

1.

2.

1.
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Wycofanie złoŻonej ofeńy następuje poprzez
bę/osoby uprawnione do reprezentowania
jest osoba wskazana we właŚciwym rejestrze
posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.

Kryterium wyboru
Cena brutto oferty

RozozlnŁ Vlll.

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

ZamawiĄący poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy ze specyfikacją istotnych warunkÓw zamÓwienia, niepo-

wodujące istotnych zmian w treści ofeńy' niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, ktÓrego ofeńa
została poprawiona.

ofeńa wykonawcy, ktory w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodnoŚci oferty ze specyfikacją istotnych warunkÓw zamÓ-
wienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści ofeńy będzie podlegała odrzuceniu.

II. KRYTERIAWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY

1' Przy wyborze ofeńy ZamawiĄący

I ZASADY OCENY OFERT

będzie kierował się następującymi kryteriami:

Waga kryterium
90%

Okres gwarancji 10 %
2. Sposob obliczenia ,,ceny brutto ofeńy'' został opisany w Rozdziale Vl' W tym kryterium wykonawca moze

uzyskac maksymalnie 5 punktÓw. Maksymalną wartoŚÓ punktową (5 p.) otrzyma wykonawca' ktory zaoferuje
najnizszą cenę brutto, '1 p. otrzyma wykonawca, ktory zaoferuję najwyzszą cenę brutto. Pozostałe ofeńy będą
pu n ktowane l in iowo wed le następującej form uły arytmetycznej :

5-4[(Y-x)/(z-x)]
gdzie:
X = najnizsza cena brutto
Y = cena brutto ocenianej ofeńy
Z= nĄwyŻsza cena brutto

3. W kryterium ,,okres gwarancji'' wykonawca może zadeklarowac, o jaki czas wydłuzy udzielony okres gwarancji

(ponad Wymagane 36 miesięcy) liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Punktacja zostanie przyznana
według następującego klucza:

ZawydłuŻenie okresu gwarancji umowy o:
- 3 miesiące wykonawca otrzyma 0'5 p''
- 6 miesięcy wykonawca otrzyma 1'0 p 

'

- 9 miesięcy wykonawca otrzyma 1,5 p.,

- 12 miesięcy wykonawca otrzyma 2'0 p.,

- 15 miesięcy wykonawca otrzyma 2,5 p''
- 18 miesięcy wykonawca otrzyma 3'0 p''
- 21 miesięcy wykonawca otrzyma 3'5 p.'
- 24 miesiące wykonawca otrzyma 4'5 p.'
_ 27 miesięcy wykonawca otrzyma 5,0 p.,

W tym kryterium można uzyskaÓ maksymalnie 5 punktow.

4. otrzymane wyniki punktowe kryterium cenowego i ocena kryterium ,,okres gwarancji'' zostaną przemnozone
odpowiednio przezwłaściwą wagę i zsumowane.*

J.

1.

Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówienia
Znak sprawy; WAW-FA.271 .6 2015

złoŻenie pisemnego oświadczen|a podpisanego przez oso-
wykonawcy' Uprawnioną do reprezentowania wykonawcy
jako upowazniona do reprezentowania wykonawcy, bądŹ teŻ
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obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po pzecinku; wartoŚci na trzecim miejscu
zaokrąglane od 0 do 5 w dÓł, od 6 do 9 w górę.
ZanĄkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ktÓra uzyska łącznie na)wyŻszą liczbę punktow.

JeŻeli złoŻono ofeńę, ktÓrej wybor prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarÓw i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspolnotowego nabycia
towarÓw, zamawiĄący w celu oceny takiej ofeńy dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarÓw
i usług, ktory miałby obowiązek wpłacic zgodnie z obowiązującymi przepisami'

Rozoztnr lX.

ZABEZP IECZEN I E NALEZYTEGO WYKO NAN IA U MOWY

ZamawiĄący nie Żąda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Rozozlnr X.

WZÓR UMoWY

WzÓr umowy okreŚlający szczegołowe warunki, na których zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamÓwienia publicznego, stanowi dodatek nr 4 do SIWZ.
Zamawiający zaslrzega sobie prawo zmian treŚci umowy ' Zmiany umowy szczegÓłowo określono we wzorze
umowy (dodatek nr 4 do SIWZ).

Rozozinr Xl.

PoUCZENlE o ŚRoDKACH ocHRoNY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale Vl ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a takŻe innemu pod-

miotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamÓwienia oraz poniosł lub moze ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisow ustawy.

2. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnoŚci, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, tj.:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunkÓw udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamÓwienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
odwołanie powinno wskazywaÓ czynnośÓ lub zaniechanie czynności zamawiającego, ktorej zarzuca
sięniezgodnośc z przepisami ustawy, zawieraĆ zwięzłe przedstawienie zarzutów, określaÓ ządanie
oraz wskazywac okolicznoŚci faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą WaŻnego kwalifikowanego certyfikatu.

odwołująiy przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki

sposob, aby mógł on zapoznaÓ się z jego treŚc|ą przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iŻzamawiĄący mógł zapoznaĆ się z treŚcią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jezeli
przesłanie je'gó kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
okreŚlonych w ań.27 ust' 2 ustawy Pzp"
odwołanle wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynnoŚci zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jezeli zostały przesłane w sposÓb okreŚlony w art' 27 ust' 2 ustawy Pzp, al
bo w terminie 10 dni - jezeli zostały przesłane w inny sposob.
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŻe wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie

5dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie ZamÓwień Publicznych lub specyfikacji istotnych wa-

runkow zamÓwienia na stronie internetowej'

1.

2.

J-

5.

6.
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odwołaniewobecczynnoŚci innych niŻ okreŚlonew p'6 i7wnosi sięwterminie 5 dni od dnia, w ktÓrym
powzięto lub przy zachowaniu nalezytej staranności moŹna było powziąÓ wiadomoŚc o okolicznościach sta-
nowiących podstawę jego wniesien ia.

Na orzeczenie Krajowej lzby odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przy-
sługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za poŚrednictwem Prezesa Klo w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Klo,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŻenie skargi w placÓwce pocztowej operatora
publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
Wykonawca moŻe W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaĆ zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do ktorejjest on

zobowiązany na podstawie ustawy, na ktore nie przysługuje odwołanie na podst. ań. 1B0 ust.2 ustawy Pzp.

RozozlRŁ Xll.

FoRMALNoŚcl po WYBoRZE oFERTYW CELU ZAWARClA UMoWY

I. WARUNKIZAWARCIA UMOWY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaŻe wykonawcom, ktÓrzy złozyli ofeńy
informacje, ktorych zakres wynika z dyspozycjizawańejw ań. 92 ust. 1 p' '1 - 4 ustawy Pzp.
Przed podpisaniem umowy wykonawca, ktÓrego oferta została wybrana, w wyznaczonym przez zamawiają-
cego terminie, zobowiązany jest do:
1) dostarczenia poŚwiadczonej za zgodnoŚc z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania

wykonawcy kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu po-

twierdzającego, Źe wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalnoŚci gospodarczej
związanej z przedmiotem zamÓwienia na kwotę nie mniejszą niz 50 000,00 zł (słownie: pięĆdziesiąt ty-

sięcy złotych)' JeŚli polisa obejmuje okres krÓtszy niŻ okres realizacji niniejszej umowy wykonawca
w terminie 3 dni od dnia wygaŚnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawańej na nie gorszych warunkach niŻ dotychczas,
z zachowaniem ciągłoŚci u bezpieczenia,

2) dostarczenia poŚwiadczonych za zgodnoŚc z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy kopi dokumentÓw potwierdzających kwalifikacje osoby określonej w Rozdziale lV, Podroz-
dziale I p.1 pp. 2 d) SIWZ.

Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania

umowy lub nie wywiązanie się z obowiązkow określonych w p. 2 uznaje się za odstąpienie od zawarcia
umowy, co upowaznia zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art.94 ust. 3 ustawy Pzp.

Dodatkido SIWZ:
1. Nr 1 - Formularz ofeńy.
2' Nr 2a)- WzÓr formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia.
3. Nr 2b)_ WzÓr formularza - Wykaz osob zdo|nych do wykonania zamÓwienia.
4. Nr 3 - WzÓr 'formularza dotyczący przynaleŻności do grupy kapitałowej.
5. Nr 4 - Wzór umowy.
6. Nr 5 - opis przedmiotu zamÓwienia.

J*'t 1r.r . l
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