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Adres strony internetowej, na której ZamaWiający udostępnia specyfikację Istotnych WarunkóW ZamóWieniai
warszawa'stat'gov. p |/ zamow ie n ia_p u l]liĆzne-us/

Warszawa; Rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń w budynku
biurowym typu LIPSK

Numer ogłoszenia; 274862 - 2015; data zamieszczeniai 15'10.2015
OGŁOSZENlE o ZAMoWlENlU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy:
p za m ówien ia p u bliczn eg o

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupóW (Dsz)

SEKGJA l: ZAMAW|AJĄCY

l. 1) NAzl/ltA lADRES: Urząd statystyczny W Warszawie ' ul' 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa' woj.

mazowieckie, tel. 22 464 22 50, faks 22 846 78 33.

Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.stat' goV'pl/urzedy lw arsz

l. 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.1) oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMoWlENlA

ll.1 ''l ) Nazwa nadana zamóWieniu przez zamawia!ącego: Rozbudowa sjeci LAN i remont pomieszczeń w

budynku biurowym typu LIPSK.

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane'

ll.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamóWienia jest:

Rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń W budynku biurowym typu LlPSK CzęśĆ A: rozbudowa sieci LAN

W pomieszczeniach przejętych po ZUS (roboty instalacyjne sieci LAN, usługa projektowa i pomiarowa), CzęŚć

B: remont pomieszczeń W budynku biurowym typu LlPSK roboty malarskie i prace konserwacyjne

SzczegÓłowy opis i sposób realizacji przedmiotu ZamóWienia określony został We Wzorze umowy (dodatek nr

4 do SIWZ) oraz W dodatku nr 5 do S|WZ _ opis przedmiotu zamÓWienia ' Program funkcjonalno - uzytkowy.

il.1.5)

! nrzewiduje się udzielenie zamówień uzupelniających

określenie pŻ edmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

ll.1'6) Wspólny Słownik Zmówień (cPV): 45'31 '43 .20-7 ' 45'44.00'00-3' 71'22'00.00-6' 71 '25'00.00 5'

ll.1'7| Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowei: tak, liczba części' 2'

ll.'t.8) czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie'
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ll.2) czAs TRWAN|A zAMÓWlENlA LUB TERMlN WYKoNANlA: Zakończenie: 11'12'2015 '

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1il.1) wADruM

lnformacja na temat wadium: Nie jest wymagane

xt.z\ zALtczKt

lll'3) WARUNKI UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

SPELN|ANlA TYGH WARUNKÓW

lll. 3'1) Uprawnienia do wykonywania określonei działalności lub czynności, |eżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawia.jący nie wyznacza szczegÓłowego Warunku W tym zakresie' Zamawiąący dokona oceny

Wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału W postępowaniu na podstawie

ośWiadczenia. ośWiadczenie zawarte jest W Formularzu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do

SlWZ' Złożenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdza Żożenie Wymaganego ośWiadczenia'

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

częśÓ A: W okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert' a jeżeli okres

prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - W tym okresie, naleŻycie wykonali z9odnie z zasadami

sauki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane tożSame z

przedmiotem zamÓWienia, o Wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto kaŹda. Częśó B: w okresie

ostatnich - 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofeń' a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - W tym okresie, należycie Wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane toŹsame z przedmiotem zamÓwienia o

Wartości co najmniej 25 o00 zł brutto kaŻda. Częsć A i B: Należy spełniÓ warunek dla częŚci A i B

łącznie.

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiąący nje wyznacza szczegÓłowego Warunku w tym zakresie' Zamawiąący dokona oceny

wykazania spełniania przedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstawie

oŚwiadczenia' ośWiadczenie zawarte jest W Formularzu oferty, ktÓry stanowi dodatek nr 1 do

SlWZ' ZłoŹenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdza złoŹenie wymaganego oŚWiadczenia'

lll.3'4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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CzęśÓ A: min' '1 osobą posiadającą certyflkaty W zakresie insta|acji okablowania strukturalnego'

zgodnie z nor-mami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania

wystawiony przez producenta oferowanego przez Wykonawcę systemu okablowania, min' 1 osobą

posiadającą ceńyfikaty W zakresie pomiarÓW, nadzoru' wykrywania, eliminacji uszkodzeń

okablowania slrukturalnego, projektowania okablowania slrukluralnego, zgodnie z normaml

między-narodowymi oraz procedurami instalacy.jnymi producenta okablowania' zamawiąący

dopuszcza' aby Wykonawca Wskazał Więcej niż raz tę samą osobę (lub osoby) do Wykonania

zamÓWienia' o ile posiada ona Wymagane kwalifikac]e lub Wskazał dodatkową osobę lub osoby z

odpowiednimi certyfikatami jeśli Wskazane dWie osoby nie posiadają kompletu certyfikatóW'

Zgodnie z zasadami określonymi We właściwych przepisach' zamawiający dopuszcza także

pełnienie Ww' funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodoWe zdobyte W

innych pańStwach na zasadach określonych W art 12a ustawy z dnia 7 lipca '1994 r' Prawo

budowlane (Dz. U' z2013 r., poz' 1409 ze zm') 
' 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18

marca 2008 r. o zasadach Uznawania kWalifikacji zawodowych nabytych W państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz' U- Nr 63, poz' 394 ze zm') ' Częśc B: Zamawiający nie

wyznacza szczegÓłowego Warunku W tym zakresie' Zamawiąący dokona oceny Wykazania

spełniania przedmiotowego Warunku udziałU W postępowaniu na podstawie ośWiadczenia.

ośWiadczenie zawarte jest W Formularzu oferty, ktÓry stanowi dodatek nr 1 do SIWZ. Złożenie

podpisanego Formularza oferty potwierdza Złożenie Wymaganego ośWiadczenia' CzęŚĆ A i B

Należy spełniÓ Warunek dla częŚci A i B łącznie'

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

częŚĆ A: posiadają środki finansowe W Wysokości nie mniejszej niŹ 50 000,00 zł (słownie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub posiadają zdolnoŚĆ kredytową W Wysokości nie mniejszej niż 50

000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy Złotych)' częŚĆ B: posiadają Środki finansowe w wysokości

nie mniejszej niŹ 25 00o,o0 zł (słownie: dwadzieścia pięc tysięcy złotych) lub posiadają ZdolnośĆ

kredytową W WysokoŚci nie mniejszej niŻ 25 000'00 zł (słownie; dwadzieścia pięc tysięcy złotych)'

Część A i B: posiadają Środki finansowe W Wysokości nie mniejszej niż 75 000,00 zł (słownie:

siedemdziesiąt p!ęĆ tysięcy złotych) lub posiadają Zdolność kredytową W wysokości nie mniejszej

niŹ 75 000,00 zł (Słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

lll.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARcZYc

vVYKoNAWCY W CELU PoTW|ERDZENlA SPEŁN|ANlA WARUNKÓW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA VVYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAVVY

lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 !s1- '|

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyei

. Wykaz robót budowlanych wykonanych W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

3 z'7 2015-10 15 15:21



http ://bzp0.portal.uzp. govpl/index.php?ogloszeni e=show&pozycj a=...

składania ofert albo WnioskÓW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeŹeli okres prowadzenia

działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie' wraz Z podaniem ich rodzaju i Wartości, daty i miejsca

wykonania oraz z załączeniem dowodÓW dotyczących najwaŻniejszych robÓt, określających' czy

roboty te zostały Wykonane W sposÓb na|ezyty onz wskazujących' czy zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej l prawidłowo ukończone;

. wykaz osób, ktÓre będą uczestniczyć w Wykonywaniu zamÓWienia' W szczegÓlnoścj od powiedzialnych

Za świadczenie usług' kontrolę jakoŚci lub kierowanie robotami budowlanymi' Wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacjj zawodowych, dośWiadczenia i Wykształcenia niezbędnych do Wykonania

zamÓWienia, a także zakresu Wykonywanych przez nie czynnoŚci' oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

. informację banku |ub spÓłdzieIczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą Wysokość

posiadanych ŚrodkÓW finansowych lub zdolnoŚĆ kredytową Wykonawcy, Wystawioną nie WczeŚnleJ nlż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania WnioskÓW o dopuszczenie do

udziału W postępowaniu o Udzielenie zamóWienia;

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

. oŚwiadczenie o braku podstaw do Wykluczenia;

. aktualny odpis z Właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacja o działalności

gospodarczej' jeŻeli odrębne przepisy wymagają Wpisu do rejestru lub ewidencji' W celu Wykazania

braku podstaw do wykluczenia W oparciu o art' 24 ust' 1 pkt 2 ustawy, Wystawiony nie WczeŚnie] niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania WnioskÓW o dopuszczen'e do udziału W postępowaniu o

udzielenie zamÓWienia albo składania ofert;

. aktualne zaśWiadczenie Właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze Wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatkÓW' lub zaŚWiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstrzymanie W całości Wykonania decyzji

właŚciwego organu _ wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed Upływem terminu składanja

WnioskóW o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie ZamÓWienia albo składania ofert;

. aktualne zaśWiadczenie Właściwego oddziałU Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KaSy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie'

odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub Wstrzymanie w całoŚci Wykonania decyzji

WłaŚciwego organu - Wystawione nie WczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania

WnioskÓW o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o UdZielenie zamÓWienia albo składania ofeń'
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lll.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

lll.4.3.'l) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwie.dzający' że:

. nie otwarto jego |ikwidacji ani nie ogłoszono UpadłoŚci - Wystawjony nie wczeŚniej njż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wnioskÓW o dopuszczenie do udziałU W postępowanju o Udzielenie

zamÓWienia albo składania ofeń;

. nie Zalega z uiszczaniem podatkÓW' opłat' składek na ubezpieczenle społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub

Wstrzymanie w całoŚci Wykonania decyzji WłaŚciwego organu - wystawiony nie Wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania oferi:

lll.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotÓW należących do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r' o ochronie konkurencji i konsumentóW albo informacji o tym, że nie naleŻy do grupy

kapitałowej;

l.6) tNNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

Wykaz osÓb, ktÓre będą uczestniczyc w wykonywaniu zamóWienia przedkładają tylko Wykonawcy' którzy

składają ofertę na częśÓ A a) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo

okreŚlające jego zakres podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, b) W przypadku'

gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający Się Wspólnie o udzielenie zamÓWienia Wymagane jest załączenie

dokumentu pełnomocnictwa okreŚlającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do

re-prezentowania ich W postępowaniu' stosownie do art' 23 ust' 2 ustawy Pzp, c) w przypadku' gdy

Wykonawca korzysta z Wiedzy i doŚwiadczenia osÓb zdolnych do Wykonania zamÓWjenia lub polega na

zdolnościach finansowych innego podmiotu zobowiązany jest załączyĆ oryginał dokumentu zawierającego

ZoboWlązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobÓW na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamÓWienia W zakresie okreŚlonym pzez zamawiąącego W Rozdziale lV

Podrozdziale t p' 3 slWZ' Zamawiąący stawia \^/vkonawcom składającym oferty Wymagania, o ktÓrych

mowa W art' 29 ust' 4 ustawy Pzp W zakresie Zatrudnienia osÓb: - bezrobotnych lub młodocianych W celu

przygotowania zawodowego' o których mowa W przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy. Wykonawca musi przedłoŹyc oŚwiadczenie, ze spełni dodatkowe wymagania związane z rea|izaqą

przedmiotu zamÓWienia tj' zapewni, Że WŚrÓd osÓb bezpośrednio uczestniczących w Wykonaniu zamÓWienia

zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna' zgodnie z Wymaganiami Wskazanymi W slWZ - klauzuIa
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społeczna- (treśÓ ośWiadczenia zawiera Formularz oferty. Złozenie podpisanego Formularza ofeńy

potwierdza złoŹenie Wymaganego oŚWiadczenia)

SEKCJA IV: PROGEDURA

lV.1) TRYB UDzlELENlA zAMÓwterun

lV.1 '1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria z.viązane z przedmiotem zamóWienia:

1-Cena-90

2 - Skrócenie okresu realizacji Umowy - 10

w-2.2)

! przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTMCYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych waIunków

zamówienia : http://Warszawa'stat' goV pl/zamowienia_pubIiczne_us/

specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Statystyczny W

Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 , 02-134 Warszawa, taks: 48 22 846 78 33, adres e-mail:

zamowieniauswaw@stat' gov' pl, godziny Urzędowanla: 7:30 _ 15:30'.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 30' 1 0.201 5

godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Urząd Statystyczny W Warszawie' ul' 1 sierpnia 21, 02-134 Warszawa'

lV.4'5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

lv.4.'l7) czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być pfteznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

czĘŚc Nr: 1 NAzvvA: częŚĆ A: rozbudowa sieci LAN w pomieszczeniach przejętych po ZUS a' roboty

instalacyjne sieci LAN, b' usługa projektowa i pomiarowa'

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegołowy opis i sposÓb

realizacji przedmiotu zamÓwienia okreŚ|ony został We Wzorze umowy (dodatek nr 4 do SIWZ) oraz W

dodatku nr 5 do S|WZ - opis przedmlotu zamóWienia - Program funkcjonalno - uŻytkowy'

2) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 45'31 .43 '20-7, 71.22'00.00-6' 71 .25'00'00-5.

3) czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11'12'2015'

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria .Niązane z przedmiotem ZamÓwienia:

1. Cena - 90
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2. Skrócenie okresu realizacji umowy - 1o

czĘŚć Hr: 2 NAzvvA: częśÓ B: remont pomieszczeń W budynku biurowym typu LlPsK roboty malarskie i

prace konserwacyjne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegołowy opis i sposób

realizacji przedmiotu zamÓWienia okreŚ|ony został We wzorze umowy (dodatek nr 4 do slWZ) oraz W

dodaiku nr 5 do SlWZ - opis przedmiotu zamÓWienia - Program funkcjonalno - uzytkowy.

2) Wspólny słownik zamówień (cPV); 45.44.00'00_3'

3) czas trwania lub termin wykonania: zakończenie. 11'12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamÓwienia:

1. Cena - 90

2. Skrócenie okresu realizacji umowy - 1o
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