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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
w*rsz&wa"$tat.gov. pllzameiwie*ia*pub!iezme-us/

Warszawa: Wykonanie projektu i prac remontowo-budowlanych w
zakresie modernizacja i dostosowania pomieszczeń Urzędu dla

potrzeb lnformatorium' projektu i rozbudowy sieci LAN oraz dostawę
z montażem wyświetlacza LED, znak WA 2900 2 2014 slsP2

Numer ogłoszenia: 158351 -2014; data zamieszczenia: 21.07.2o'l4
oGŁoSZENlE o ZAMOW|ENlU _ roboty budowlane

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKGJA I: ZAMAWIAJAGY

l. 1) NAZWA lADRES: Uząd Statystyczny w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel.022 4642317, faks 022 8467833.

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

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja ządowa terenowa.

ll.1 ) oKREŚLENIE PRzEDMloTU zAMoWtENlA

l!.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: \AĄlkonanie projektu i prac remontowo-

budowlanych w zakresie modernizacji i dostosowania pomieszczeń Urzędu dla potzeb lnformatorium,

projektu i rozbudowy sieci LAN oraz dostawę z montaŻem wyŚwietlaczaLED, znak WA 2900 22014

stsP2.

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

wykonanie robot projektowo_budowlanych w budynku Uzędu Statystycznego w Warszawie pzy ulicy 1

Sierpnia 21 w \Narszawie, w oparciu o opis przedmiotu zamÓwienia. Zakres zamÓwienia obejmuje 3

zadania zadanie 1: wykonanie prqektu i realizaĄa prac remontowo- budowlanych w zakresie

modernizacji i dostosowania pomieszczeń Urzędu dla potrzeb lnformatorium na powierzchni 526,53 m2-

szacowana wartoŚÓ zadania wynosi: 575 691 ,05 zł, zadanie 2: wykonanie projektu i rozbudowa sieci

LAN w Urzędzie- szacowana wańoŚĆ zadania wynosi: 295 365,85 zł,zadanie 3: dostawa i montaz

wyŚwietlacza graficzno-testowego LED na elewacji budynku -szacowana wartośc zadania wynosi: 30

0B1,30 zł. W ramach pzedmiotu zamÓwienia wykonawcazobowiązany jest do oznakowania kaŻdego z

produktÓw dostarczonych w wyniku postępowań wspÓłfinansowanych przez Unię Europejską"

oznakowania powinny byÓ zgodne z Księgą znakÓw: NARODOWEJ STRATEG|l sPÓJNoŚcl -
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KslĘGA lDENTYF|KACJl WZUALNEJ 2007 oraz zgodnie z Pzewodnikiem w zakresie promocji

projektÓw finansowanych w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedmiot

zamÓwienia musi byÓ wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami

technicznymi i przepisamiz zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony Środowiska, odpadow,

pzeciwpozarowymi i innymi przepisami szczegÓłowymi obowiązującymiW tym zakresie. Wykonawca

zapewni we własnym zakresie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamowienia. Zabezpieczy

teren budowy pod względem bezpieczeństwa iorganizacji ruchu oraz przed innymi, ujemnymi skutkami

oddziaływania w trakcie robÓt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie pzepisami, ze starannością

uwzględniającą zawodowy charakter działalności. Wykonawca ma obowiązekzabezpieczyc pod

względem BHP i p. poz. miejsca wykonywania robot oraz miejsca składowania materiałÓw, zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie pzepisami. \AĄlmagane jest tez, aby wykonawca zorganizował we

własnym zakresie i na swoj koszt zaplecze socjalne w lokalizacji uzgodnionej z zamawiającym,

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć plac budowy i roboty budowlane od zdarzeń losowych, od

odpowiedzialnoŚci cywilnej w stosunku do osÓb trzecich za szkody oraz od następstw nieszczęŚliwych

wypadkow, \Afukonawca powinien pzewidzieĆ wykonywanie prac szczegÓlnie uciązliwych dla

pracownikow biura jak np. prace rozbiórkowe, w godzinach w dni powszednie od 15:30 do 7:30 lub w

soboty i niedziele. \Ąkonawca ponosi odpowiedzialnośc, za jakośĆ materiałÓw zastosowanych do

wykonania zamÓwienia. Wykonawca zobowiązuje się stosowaĆ jedynie materiały posiadające atesty,

aprobaty techniczne, certyfikaty' deklaracje zgodności, Wymagane pzez odpowiednie przepisy'

\Ałbrane pzez wykonawcę materiały lub wyroby do zastosowania pzy realizaĄi i wycenie pzedmiotu

zamÓwienia muszą posiadac, co najmniej taką wańoŚć techniczną, uzytkową i estetyczną jakiej

wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem byc dopuszczone do stosowania w

budownictwie. okreŚlone w ofercie nazwy producenta lub parametry charakteryzujące wybrany przez

wykonawcę produkt są wiązące pzy spełnieniu ww. wymogÓw. Wykonawca we własnym zakresie

zorganizuje zaplecze budowy. W trakcie truvania robÓt wykonawca zapewni kontener na odpady

demontaŻowe i gruz' Wykonawca zapewni, utylizację odpadÓw powstałych w trakcie realizacji

pzedmiotu Umowy zgodnie obowiązującymi pzepisami prawa w tym, między innymi: z ustawą z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r' Prawo ochrony Środowiska.

Wykonawca zapewni poządek na terenie robót oraz utzymanie terenu robot w naleŻytym stanie i

porządku orazw stanie wolnym od pzeszkod komunikacyjnych. osoby wykonujące roboty budowlane

muszą posiadaĆ stosowne uprawnienia, pzygotowanie zawodowe i doświadczenie adekwatne do

wykonywanych prac, a osoby zaangaŻowane w projektowanie i modernizację sieci LAN, ukończone

kursy z zakresu: - instalacji systemÓw okablowania strukturalnego, pomiarÓw, nadzoru, wykrywania oraz

eliminacji uszkodzeń, projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi

oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Na wykonawcy spoczywa obowiązek

pzeszkolenia osÓb wykonujących pracę w zakresie pzepisÓw bhp i ppoz', wyposażenie ich w środki
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ochrony indywidualne1oraz dopuszczanie do wykonywania prac osÓb posiadających aktualne badania

lekarskie zezwalĄące na wykonywanie danego rodzaju pracy. Uzytkowany pzez wykonawcę spzęt

musi spełniaĆ obowiązujące Wymagania w zakresie bhp i p' poz. Po zakończeniu robot wykonawca

zobowiązany jest uporządkowaĆ teren budowy, usunąĆ wszelkie materiały pochodzące z demontaŻu

oraz pozostawic plac budowy czysty i nadający się do uzytkowania. Wykonawca zobowiązuje się

wykonaÓ pzedmiot zamowienia publicznego z najwyŻsząstarannością, zgodnie z obowiązującymi

pzepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialnoŚÓ za kazdego

rodzaju wypadek, ktÓry wydarzy się w wyniku robÓt mu powiezonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i

sankcje. Pzez caĘ okres realizacji przedmiotu zamowienia wykonawcazobowiąany jest posiadaÓ

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

związanej z przedmiotem zamÓwieniaza szkody wyrządzone na osobie i mieniu osÓb tzecich na kwotę

nie mniejszą niŻ 30% wańoŚci umowy brutto z zaokrągleniem w dÓł do pełnych złotych.

ll.1.6)WspólnySłownikZamówień(CPV):45.00.00'00-7,45.11.13'00-0,45.21.31.50-9,

45.3'1 .00.00-3, 45.31 .10.00-0, 45.31 .43.00-4, 45.31.43.10-7 , 45.31.43.32-0, 45.31 .60.00-5,

45.33.10.00-6, 45.33.12.204, 45.44.21.00-8, 48.81.31 .00-1 ,72.25.00.00-5.

ll.'|.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie'

ll.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie'

Il.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMTN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.l) wADtuM

lnformacja na temat wadium: Zamawiający Żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000 PLN pzed

upływem terminu składania ofeń na okres nie krÓtszy niz okres związania ofeńą w jednej lub kilku z

następujących form okreŚlonych w ań' 45 ust' 6 ustawy, wadium moze byÓ Wnoszone w następujących

formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spÓłdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-

kredytowej, z tym Że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŻnym; gwarancjach

bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;-poręczeniach udzielanych pzez podmioty, o ktorych

mowa w ań. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z2007 Nr 42, poz' 275 z pÓŻ. zm'). Wadium Wnoszone w pieniądzu naleŻy

wpłaciÓ pzelewem na rachunek bankowy zamawiającego z dopiskiem wadium w^2900-212014/slsP-2'

Wadium, pod rygorem odzucenia oferty, musiznaleŹĆ się na rachunku zamawiĄącego pzed upływem

terminu składania ofeń. ZamawiĄący zaleca, aby odpis dowodu wpłaty wadium został dołączony do

ofeńy.W pzypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45

ust' 6 pkt 2-5 p'z.p', oryginał dokumentu wadium musi byc dołączony do oferty. Dokument powinien byÓ

dołączony do oferty w sposÓb umozliwiający dokonanie odłączenia izwrotu oryginału dokumentu bez
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uszkodzenia oferty. TreŚĆ dokumentu musi byc zgodna z pzepisem art' 46 ust. 4a i 5 p'z.p. i muszą z

niego wynikac okoliczności zatzymania wadium w pzypadkach określonych w ustawie.Wadium

Wnoszone w formach innych niż w pieniądzu nie może zawieraÓ kłauzuliwarunkującej zapłatę przez

gwaranta naleznej lołoty, polegającej na zapisie, Że Żądanie zapłaty powinno być przekazane za

poŚrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, ktory potwierdzi podpisy złozone na

Żądaniu wypłaty lub polegające na ządaniu gwaranta dostarczenia mu kserokopii wzorow podpisów z

banku prowadzącego rachunek zamawiającego' Zamawiający posiada rachunek w NBP, ktÓry nie

świadczy tego rodzaju usług'Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po

wyboze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, ktorego

ofeńa została wybrana jako najkozystniejsza. Jezeliwadium wniesiono w pieniądzu' zamawiający

zwracaje na rachunek bankowy wskazany pzez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeŻeli

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktÓrym mowa w ań' 26 ust. 3 p'z.p., niezłoŻy wymaganych

dokumentÓw, oŚwiadczeń lub pełnomocnictw, chyba Że Wykonawca udowodni, ze wynika to z przyczyn

nielezących po jego stronie. ZamawiĄący zatzymuje tez wadium, jezeli:wykonawca, ktÓrego oferta

została wybrana, odmowi podpisania umowy w sprawie zamÓwienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie się niemozliwe z

przyczyn lezących po stronie wykonawcy.

il .21zALtczKl

lll.3) WARUNK! UDzlAŁU W PoSTĘPoWANIU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

sPEŁNlANlA TYCH WARUNKoW

lll. 3.1) Uprawnienla do wykonywania określonej działaIności lub czynności' jeżeli przepisy

prawa nakładają obow!ązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza warunek składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu zgodnie z art.22 ust 1 ustawy . Brakzałączenia przez wykonawcę oŚwiadczenia

zostanie uznany przezzmawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkowaÓ

wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zzastzeŻeniem ań. 26 ust 3 ustawy.

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

\Ałkonawca potwierdza warunek składając oŚwiadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w

postępowaniu zgodnie z art.22 ust 1 ustawy. ZamawiĄący uzna warunek za spełniony, jezeli

Wykonawca wykaŹe, że: w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu składania ofert,

a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - W tym okresie, naleŻycie wykonał co

najmniej jedno zamÓwienie dotyczące robÓt projektowo-budowlanych o wartoŚci nie mniejszej

niz 500 000 PLN (brutto) i pzynajmniejjedno dotyczące budowy sieci LAN w klasie EA w

systemie otwańym posiadającym pzynajmniej 30 punktow oraz w systemie zamkniętym
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posiadającym przynajmniej 100 punktÓw logicznych o wartości nie mniejszej niz 30 000 PLN

(brutto) potwierdzonych uzyskaniem stosownego ceńyfikatu uprawniającego \AĄkonawcę do

udzielenia 25 letniej gwarancji na wykonaną instalację. W celu wykazania, że Wykonawca

posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu, o ktÓrym

mowa w załączniku nr 3 do S|WZ Brak załączenia przez wykonawcę oświadczenia lub wykazu

zostanie uznany przez zmawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować

wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zzastzeŻeniem ań' 26 ust 3 ustawy.

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza warunek składając oŚwiadczenie o spełnianiu warunkow udziału w

postępowaniu zgodnie z art.22 ust 1 ustawy . Brakzałączenia pzez wykonawcę oŚwiadczenia

zostanie uznany przezzmawiającego jako niespełnienie warunku' co będzie skutkować

wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zzastzeŻeniem ań' 26 ust 3 ustawy.

lll.3'4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza warunek składając oŚwiadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w

postępowaniu zgodnie z arL.22 ust 1 ustawy ' Zamawiający uzna warunek za spełniony' jeŻeli

Wykonawca wykaŻe, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

posiadającymiwymienione ponizej kwalifikacje idoŚwiadczenie: a) Kierownik budowy - 1

osoba, która posiada: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymiw specjalnoŚci kon-

strukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra Transpońu i

budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pÓŻn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego, - co najmniej 2-letnie

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy. b) Kierownik robot sanitarnych -

1 osoba, ktora posiada: - uprawnienia do kierowania robdtami budowlanymiw specjalności

lnsta-lacyjnej w zakresie sieci, instalaĄi i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie zRozpoządzeniem Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poŹn. zm.) lub odpowiadające im

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego, - co

najmniej 2-letnie doŚwiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robÓt sanitarnych. c)

Kierownik robÓt elektrycznych - 1 osoba, ktÓra posiada: - uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalaĄi i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-dzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz' 578, z pÓŻn' zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego, - co najmniej 3-letnie

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robot elektrycznych. d) minimum 2

osoby, ktÓre posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploataĄąurządzeń, instalacji i sieci

na stanowisku dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu

nie wyzszym niz 1 kV. ZamawiĄący dopuszcza mozliwoŚÓ pzedstawienia tejsamej osoby do

pełnienia więcej niz jednej funkcji z wymienionych powyŻej . Brakzałączenia przez wykonawcę

oŚwiadczenia lub wykazu w podanym zakresie zostanie uznany przez zmawiającego jako

niespełnienie warunku, co będzie skutkowac wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z

zastrzeżeniem ań. 26 ust 3 ustawy . Brak załączenia przez wykonawcę wykazu zostanłe

uznany przez zmawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkowac wykluczeniem

wykonawcy z postępowania, z zastrzeŻeniem art. 26 ust 3 ustawy'

ll!.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza warunek składając oŚwiadczenie o spełnianiu warunkow udziału w

postępowaniu zgodnie z ań.22 ust 1 ustawy ' Zamawiający Żąda załączenia do ofeńy

informacji banku lub spÓłdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w ktÓrych wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającejwysokoŚc posiadanych środkÓw finansowych lub zdolnośÓ

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wczeŚniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu

składania ofeń. JeŻeli z uzasadnionej pzyczyny wykonawca nie moŹe przedstawic

doku me ntÓw dotyczących sytuacj i fi nansowej i ekonom icznej wymag a ny ch pzez

zamawiającego, może przedstawic inny dokument, ktÓry w wystarczający sposÓb potwierdza

spełnianie opisanego przezzamawiającego warunku. Załączone do oferty dokumenty muszą

potwierdzaÓ wysokoŚĆ posiadanych środkÓw finansowych lub zdolnośÓ kredytową wykonawcy

nałącznąprzynajmniej sześciocyfrową kwotę zaczynająca się cyfrą 4 lub wyzszą WyraŻoną w

PLN i dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem

terminu składania ofeń. Brak załączenia pzez wykonawcę oświadczenia lub ządanych

dokumentÓw finansowych zostanie uznany przez zmawiającego jako niespełnienie warunku,

co będzie skutkowaÓ wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeŻeniem ań. 26 ust 3

ustawY.

lll.4) tNFoRMACJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWGY W CELU PoTWlERDzENlA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz NIEPoDLEGANIA vVYKLUczENlU NA PoDsTAWlE ART.24 UsT. 1

USTAWY
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lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:

. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynnoŚci,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, W szczegolności koncesje,

zezwolenia lub licencje;

. wykaz robÓt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŻeli okres

prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoŚci,

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodÓw dotyczących najwaŻniejszych robot,

okreŚlających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŻyty oraz wskazujących, czy

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

. wykaz osÓb, które będą uczestniczyÓ W wykonywaniu zamówienia, 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 zamÓwienia' a takŻe zakresu wykonywanych pzez nie czynnoŚci,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

. oŚwiadczenie, Że osoby, ktÓre będą uczestniczyÓ w wykonywaniu zamówienia, posiadają

Wymagane uprawnienia , jeŻeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

. informację banku lub spÓłdzielczej kasy oszczędnościowo_kredytowej potwierdzĄącą wysokośc

posiadanych środkow finansowych lub zdolnoŚÓ kredytową wykonawcy, wystawioną nie

wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofeń albo składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ktÓrych

mowa w art' 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotÓw pzedkłada następujące dokumenty

dotyczące podmiotÓw, zasobami ktÓrych będzie dysponował wykonawca:

. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej potwierdzĄące1wysokośÓ

posiadanych Środkow finansowych lub zdolnośc kredytową innego podmiotu, wystawioną nie

wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń albo składania wnioskÓw o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

l|l.4.2| W zakresie potwlerdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

http:llbzpl.poftal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:158351&rok:20... 2014-07-2I
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. oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z właŚciwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

aktualne zaświadczenie właŚciwego naczelnika uzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed

upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń;

aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdza1ące, Źe Wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w

całości wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące pzed

upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamÓwienia albo składania ofert;

aktualną informację z KĘowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt

4-B ustawy, wystawioną nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania

ofert;

aktualną informację z KĘowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚlonym w art.24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawioną nie wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚlonym w art.24 ust' 1 pkt 10

i 11 ustawy, wystawioną nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania

ofeń;

. wykonawca powołujący się pzy wykazywaniu spełniania warunkÓw udziału w postępowaniu na

zasoby innych podmiotÓw, ktÓre będą brały udział w realizacji częŚci zamowienia, przedkłada

http:llbzplportal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:158351&rok:20... 2014-07 -21
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takze dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, okreŚlonym

w pkt 111.4.2.

lll.4.3) Dokumenty podmlotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej' przedkłada:

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

potwierdzający, że:

. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci _ wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

. nie zalega z uiszczaniem podatkÓw' opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo

ze uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych

płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawiony nie

wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofert;

. nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamÓwienie - wystawiony nie wcześniej niŻ 6

miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

ril.4.3.2)

zaŚwiadczenie właŚciwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczą, w zakresie okreŚlonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowiÓnia albo składania ofeń;

. zaŚwiadczenie właŚciwego organu sądowego lub admłnistracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktÓrej dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10

-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania

wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert.

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

. lista podmiotÓw naleŻących do tejsamejgrupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2OO7 r' o ochronie konkurencji i konsumentÓw albo informacji o tym, Że nie naleŻy do grupy

kapitałowej;
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SEKCJA IV: PROGEDURA

lv.l) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENIA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

lv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

tv.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treśc| ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający załącza wzor umowy, stanowiący załącznik nr 5 do slWZ, ktÓry okreŚla dopuszczane

zakresy zmiany w umowie tj. zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznoŚcią dokonania zmian.

Dopuszcza się tez nieistotne zmiany w umowie oraz te, ktÓre są korzystne dla zamawiającego, ktÓrych

nie moŹna było przewidzieÓ w chwili zawarcia umowy

rv.4) TNFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

!V.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Uząd Statystyczny w

Warszawie, Wydział Administracyjny ul 1 Sierpnia 21 ,02-134 Warszawa.

lv.4.4| Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

06'08'2014 godzina 1 1:00' miejsce: Uząd Statystyczny w Warszawie, ul 1 Sierpnia 21 ,02-134

Warszawa kancelaria (pokÓj nr 44).

!V.4.5) Termin lttiązania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV.4.{6) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: Zamawiający organizuje spotkanie wykonawcÓw, punkt zborny znajduje się w holu

wejŚciowym budynku Uzędu StatystycznegowWarszawie, ul 1 Sierpnia 21.w celach organizacyjnych

zalecane jest zgłoszenie uczestnictwa wykonawcy w spotkaniu e - mailem lub faksem, z podaniem

nazwisk planujących obecnośÓ osÓb i danych osoby flzycznĄ lub prawnej na rzecz ktorej dziaĘą.

ZamawiĄący prosi, aby zawiadomienie pzesłac najpÓŹniej na dzień przed wyznaczonym terminem.

Zgłoszenie nie jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w spotkaniu. ZamÓwienie publiczne jest

dofinasowane z SlSP-2 System lnformacyjny Statystyki Publicznej nr PolG.07.01'00-00-023/'13-00, 7 oś

priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne_ budowa elektronicznej administracji: Program operacyjny

lnnowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umowa będzie finansowana w 85% ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego orazw 15% z polskich ŚrodkÓw kĘowych (wspÓłfinansowanie).

Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu slSP-2, tj. GłÓwnego Urzędu Statystycznego, z

uwzględnieniem potzeb wszystkich jednostek organizacyjnych słuzb statystyki publicznej..
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lv.4.17| Gzy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w pzypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ byó przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: tak
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