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Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Przedmiot zam wienia:

Tryb udzielanego zam wienia:

Godziny pracy Urzędu:

Adres internetowy, pod kt rYm za'
mieszczono ogloszenie:

DyreLrtor Urzędu StatysĘcznego w Warszawie

IJr ząd StatysĘczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia2t

02-134 Warszawa

faksZ2 846 78 33

Dostawa serwera, dysk w macierzy oraz teleinformatycz-
nych materiał w eksploatacyjnych i wządze , |T .

Do cz1mności podejmowanychprzez zamawiającego i wy_

konawc w w postępowaniu o udzielenie zam wienia sto_

suje się przepisy ustawy zdnia23 kwietnial964 r. _Kodeks

cywilny (Dz. U. z20116r. poz. 380 z p źn.an.) oraz właści_

wych przepis w ustawy z dnia29 sĘcmia2004 r. * Prawo
zam wie publiczrych zrłanej dalej ,,ustawąP4l" (Dz. U.
z20l5 r. poz. 2164 zp źn. mt.), orazpostanowienia niniej_

szego ogłoszenia.

poniedziałek _ piątek 7:30 _ 15:30

hĘ ://warszawa. stat . gov.pl/ zartowienia_publiczne_us/

Warszawa, l?.hstopada 2016 r. Zatwierdzam



URZĄP sTATYswczNY w WARszAWlE
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ocŁosZENrE znak Ę'łwy: wAw-FA '212o'2E'2o|6

RozonełI.
rNrorłłłcrn ocÓLNe

I. INFoRMACJAoZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest Urząd statystyczny w Warszawie, ul. l Sierpnia 2l' 02-134 warszswa'

NIP: 521-052-03-98,

REGON: 000331524,

Faks. +48 22 846 78 33,

Strona int rnetowa: http://warszawa.stat.gov.pVzamowienia-publiczne-us/

. osoBYUPRAwNlorqn oo roNrłrtÓwz wYKoNAwcAMI

osobami uprawnionym'i do kontaktu z wykonawcami są:

Irnię i nazwisko: Remigiusz Rutkowski, Marzena Wit]<owską Jerzy lach,

Faks: +48228467833,

Adres e-mail: zamowieniauswaw@statgov.Pl,

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30.

L TRYBI'JDaELENIAzAMÓwIENIA

Wielkość środk w jakie może prznmnzyć zamawiający na dostawę sprzętu, części i materiał w wynosi 59 059,35 ź nofto'

co jost kwoĘ poniżej r wnowa ości 30 00o errro netto (q' 125 247,00 zł), zatem do czynności porlejmowanych w7ez zŻma-

wii1ącego 
' 
i wykonawc w w postępowaniu o udzielenie zam wienia sto$łie się przepisy ustawy

. dmiu źs kwiefiria l9 4 r. - Kodeks cywilnv @z' IJ. z 2016 r. poz' 380 z p źn. m.) oraz właściwych przęis w usawy
z dnia 29 sĘcaia 2004 r' - Prawo zam wie publicaych zwanej dalej ,,ustawą Pzp'' (Dz.IJ. z2015 r. poz.2l64 zp b. n.),
oraz postanowi nia ninĘszego oGŁoSZENIA.

ry' INFoRMAcJAooFEKHcHczĘŚcIowYcĘwARIANTowYcH,zAMÓWENIAcH
UztJPEŁNIAJĄCYcH

1 . Postępo}ł'anie jest podzielone na pięć części:

l) dostawa dysku twardego do macierzy TRs2500Rc _ część l'
2) dostawa serwera Dell _ cąść 2'

3) dostawa dysku twardego do macierzy IBM 1745 -B2A i dysku macierzy sieciowego serwera plikÓw _część3'

4) dostawa telefonicznych zestaw w słuchawkovych _ częśÓ 4'

5) dostawa materiał w eksploataryjnych i urządze IT _ część 5.

2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jednĘ oftrĘ na dowoĘ liczbę części.

3. Zamaviający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu a 2 p. 7 ustawy Pzp'

4. Zamawiaj1qcy nie przewiduje mozliwości udzielenia zam wienia uzupebiającego.

v. PRZEKAZYWANIE INFoRMACJI, oŚwIADcZEŃ I DoKUMENTÓW w PosTĘPowANru

1' oświadczenią wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawĘący i wykonawcy przekazltją pisemnie lub faksem

lub etekhoniczrrie (zeskanowany podpisany dokument w formacie ł.pdflub *jpg).

2' Forma pisemna zastrz żona jest dla złożEnia ofe y wraz z ułąraik'uni, a także miany lub vycofrnia oferty. szcze_

g łowa informacje dotyczące formy składanych przez wykonawcę oświadcze i dokument w został określone

w Roz<lziale V oGŁoszENIA.

3. Jeali wykonaw ca ptzs]x6ż.e oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje frksem' eleknoniczrie i pisemnie'

za daę ich złożenia przyjmuje się daĘ wpływu d,okum ntu, stosorYni do formy ptzekam. Dokument uważa

się za źożony w terminie, jezeli adresat m gł zapornaĆ się z j go tseścią prz d Ęływ m wyaaczonego tenninu.
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VI. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający <lopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powielzy wykonanie części zam wi nia podwyko_

nawcy. W takim Pr4Padku wYkonawca:

l) w przypadkq kiedy samodzielnie spebia warunki, o kt rych mowa w a ' 22 ust' l usta\ły Pzp' azrm.ierz:' v-' n L cąsci ramÓwienia podwykonawcom, zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać części zam wienią

kt rt bęĄ im powiermne'

2) w sytuacji, w kt rej wykazując spehimie warunk w, o kt rych mowa w art..22 usJ. .l ustawy Pzp, polega- 
na zasobich innycn po<t iotow, a podnioty t będą braly udział w realizacji części zamÓwienĘ zobowiązany jest

w Formulu.zu oiertywykaza te podmioty oraz częŚci zam wienĘ ktÓre będą im powiozone.

2. w pr2ypadku korzf,stania z Potencjału technicznego, czy tez osÓb zdolnych do realizacji zam wienią a podmioty udo_

sępoiujące nie tędą trały u aału w reaizacji częlci zam wienia, wystarczającym dokun- eltem jest pisemne mbowĘ
..-:i" łit poo-ioton' do udoępnienia oopowiednicn zasob w na rzecz wykonawcy. Zobowiązanie muszą podpisać

osoby upowaźnione rlo skhdania oświadcze woli.

3. Jeżeli w takcie realizacji umowy wykonawca dokona zniany albo zrezygnuj z podmiotu" na kt r go zasoby powoływał

się, wykonawca będzie zobowilzany udowodnić zamawiającemq ż proponowany inny podmiot lub wykonawca sa_

.oa"i.loi. spehiawarunki udziału w postępowaniu olcBślone w oGŁoSZENIU, w stopniu nie mniejsz}m' niŹ w}ma-

gany w takcie posĘpowania o udzielenie ninięjszęgg 26asyi6aią.

4. 7smawlający nie określa rlortatkowych wymaga dotyczących umorły o podwykonawstwo, kt r6j prz dmiotem

są roboty budowlane, kt rych niespehienie spowoduje zgłoszeirie przez zanaviająsego zastszeże lub sprzeciwtl' po_

za wymogani okeślon}mi w art' 143b ust 3 ustawy Pzp.

5. Umowy o podwykonawstwo, kt rych przerlmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiąz}owi przedkładania

zamawiąiącemu- jeż li ich warloa jest mniejsza niż 0,5o/o waltości umowy w sprawie zam wienia publicznego

bez względu na przedmiot tych dostaw lub usfug.

R:ozI.zlAŁII.
oPIs PRzEDMoTtJ ZAMÓWIENIA I TERIvtr}.I WYKoNANIA

I. PRZEDMIoTZAMÓWIENIA

l. Prze.{miotem zam wienia jest ,postawa serw rą tzech dyskÓw macierzy oraz teleinformatycznych materiał w eks-

ploatacyjnych i urządze IT'''
2. Dostarczony asortyment musi spehiać wymagania olaeślone we wzorze umowy (dorlatek nr 3 do oGŁOSZENIA) oraz

w opisie przedmiotu zam wienia (do<latek nr 4 do OGLOSZENIA).

3 . Kod WspÓlnego słownika zam wi (cPv):

30237200-l Akcesoria komputerowe,
30237 460-l Klawiahrry komputerowe'
30237 4|0-6 Myszka komputerową
30237230-0 Panięci'
30232I10-8 Drukarki laserow ,
48820000-2 Serwery.

I TERMINWYKoNANIAZAMÓWIENIA

Zarr wienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 19 grutlnia 2016 roku.

Ronzłł-III.
wYsoKoŚĆ I zAsADY WNIESIENIA wADruM

I. wYsoKoŚĆwnorrnł

Wykonawca nie jest zobligowany do wniesienia wadium.

Strona 3 z l0
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Rozozeł,IY.
yARUNKI 1JDZIAŁU w PosĘPowANru oRAz oPIs sPoSoBU ocENY IcH 5PEŁN1ANIĄ oŚw]ADcreNIA
I DqKUMENTYPorwIsRDzŃĄcE5PEŁN1ANIEwARtJNrÓwupznł-u IwyxłzuJĄcEBRAKPoDsTAw

Do wYKLUcaNIA z PosTĘPowANIA

I.WARUNKIUDZIAŁUWPoSTĘPoWANIUoRAzoPIssPosoBUoCENYICHSPELNIANIA
l ' o udzielenie zam wienia ubiegać się mogę wykonawcy, kt rry:

1) nie podlegają vykluczerriu z uwagi na okolicaości wskazane przepisem art' 24 ust' l ustawy Pzp'

oraiz

2) spehriają warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania upramie do wykonywania działalności:

Zamawiający nie wmacza szcze4 łowego warunku w tym za}resie. Zamawiający dokona oceny wykazania

spehriania'pizedmiotowego walunku ud;iału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie

zawdrtejesi w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr l do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego For_

mularza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego oświadczenia).

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zatnawiający nie .vq1iznacza szczeg łowego warunku w tym zalaesie. Zamawiający dokona oc9ny wykazania

spehriania'pizedmiotowego ***ku udźiału w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie

zawartejesi w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek nr 1 do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego For_

mularzaofertypotwierdzazłoŻeniewymaganegooświadczenia).

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zarnawiający nie .gqyzrrlacza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zanawiający dokona oceny wykazania

spehriania'pizedmiotowego **ooto ud"iułu w postępowaniu na podstawie oŚwiadczenia. (oświadczenie

zawartejesi w Formularzu ofeĘ, kt ry stanowi dodatek nr 1 do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego For-

mularza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego oświadczenia).

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam wienia:

Zamawiający nie .vq1izrrrrcza szczeg łowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny wykazania

speŁrianii'pizedmiotowego ***Lo ud"iuło w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenię

zawartejes^t w Formularzu oferly, kt ry stanowi dodatek nr l do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego For_

mularza oferty potwierdz a złoŻenie wymaganego oświadczenia).

e) sytuacji ekonomicarej i finansowej:

Zanawiający nie .yq1lmacza szczeg łowego warunku w tym zalaesie. Zanawiający dokona oceny wykazania

speŁriania'pizedmiotowego **unko ud'iułu w postępowaniu na podstawie oświadczenia. (oświadczenie

zawartejesi w Formularzu oferty, kt ry stanowi dodatek rrr 1 do oGŁosZENIA. ZłoŻenie podpisanego For-

mular za o ferty p otwierdz a złoŻęnie wyma gane go o świadc zenia).

Zamawiający dokona oceny spehrienia ptzez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych

i informacji-zawarĘch w oświadczeniach-i dokumentach załączonych do ofeĘ. ocena spehriania warunk w udziału

w postępŃaniu zoitanie dokonana metodą: spehria (wartość logiczna 1) _ nie spełria (wartość logicara 0).

Wykonawca w celu wykazania spehienia warunk w udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

poiencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam wienia oraz zdolnościach finansowych innych podmio_

io*, ,ri."uleanie od ttraralteru prawnego łączących go z nimi stosunk w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest zamawiającemu, iŻ będzi. 
^dy'pon 

*ui 
"urouu-i 

niezbędnymi do realizacji zamwienia, w szczeg lnoŚci przed'

stawiając * ty- celu pisemne zoiowiązanie tych podmiot w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasob w

na oklś korzystania z nich przy lvykonywaniu zam wienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenĘ

doĘczące w szczeg lności:

1) za}resu dostępnych wykonawcy zasob w innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania przezwykonawcę zasob w innego podmiofu przy wykonywaniu zam wienia,

2.

3.

Stona 4 zl0
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3) charakteru stosunku' jaki będziełączyłwykonawcę z innym podmiotem,

4) zalaesu i olaesu udziału innego podmiofu przy wykonywaniu zam wienia.

u. oŚwnocZENIALUBDoKUMENTYPOTWIERDZAJĄCESPEŁNIANIEwARUNKowUDZIAŁU
I WYKAZUJĄCE BRAK PoDsTAw Do WYKLUCZENIAZ PoSTĘPoWANIA

Wykonawca na potwierdzenie spehriania warunk w udziału w postępowaniu, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podroz_

dzia]1e I gGŁQSZENIA składa wraz z ofertąnastępujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spelnianiu warunk w udzialu w postępowaniu, o kt rych mowa w art. 22ust. l ustawy Pzp,

(treść oŚwiadczenia zawiera Formul arz ofeĘ. Złożenie podpisanego Formularza oferty potwierdza złoŻenie wy-

maganego oświadczenia),

W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaz postępowania na podstawie art. 24 ust- 1 ustawy Pzp, wykonawca

składa wraz z ofertąnastępujące dokumenĘ:

l) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty. ZłoŻenie podpi_

sanego Formularza ofeĘ potwierdz a złoŻente wymaganego oświadczenia),

2) aktualny odpis z wlaściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej, jeżeli

odrębne-przepisy wymagają wpiiu do rejestu lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,

wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiot w

należącyct' ao t.; samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon_

'o..nt 
* (Dz. U. z zo07 

'., 
N' 50, poz. 33!, zp ft|.nrr.) lub informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej - wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do oGŁOSZENIA.

Wykonawcy zagranicn :

1) Wykonaw ca zagruniczrrty (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecąryospolitej Polskiej)

w miejsce dokumentu wskazinego w p. 2. 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w kt rym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogło_

szono upudłoś.i _ wystawione nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszf<ania osoby lub w kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka_

nia, nie wydaje się dot<ument w wskazanych w p. 4. 1), zastępuje się je'dokumentem zawierającym oświadczenie,

wkt rym-olreśla-się także osoby uprawnione doreprezentacji wykonawcy, złoŻone przed właściwym organem

sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania

osobyiub kraju, w kt rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przednotariuszem _ wystawione

z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokument w.

Zasady udziału w postępowaniu wykonawc w występujących wsp lnie:

1) Wykonawcy ubiegający się wsp lnie o udzielenie zam wienia zobowiązani są do ustanowienia pehromocnika' 
do reprezentowanial.t' * postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia unowy w sprawie za_

m wienia publiczrego.

Informacj e dotyczące grupy kapitałowej:

l) Zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsument w (zwanej dalej ustawą OKIK)' przez supę' 
kapitałową roanmie się wszystkich przedsiębiorc w, kt rzy są kontrolowani w spos b bezpośredni lub pośredni

przez jednego przedsiębiorcę, w tym r wnież tego przedsiębiorcę,

2) Zgodnie z art. 4 p. I ustawy OKIK przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepis w

o swobodzie działalności gospo darczej, a także:

a) osobę fizycaną,osobę prawną' ataY'Żejednostkę organizacyjną niemającąosobowości prawnej, kt rej ustawa

przyznaje zdoiność p'u*''ą, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze usecaności publicarej, kt re
ni. 

'ą 
działalnoŚcią gospodarcząw rozumieniu przepis w o swobodzie działalnoŚci gospodarczej,

b) osobę fizycną wykonującą zaw d we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność

w ramach wykonywania takiego zawodu,

Sfiona 5 zl0 I
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c) osobę ftzycmą, kt ra posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 p. 4 ustawy OKIK, nad co najmniej jednym
' 

p.".driębiorcą,'choćbynie prowadziła-działdrności gospodarczej w rozumieniu przepis * 9 swobodzie dzia-

ialnoscigorpod*.reiiiezelipodejmuje dalsze działaniapodlegające konfioli koncentacji, o kt rej mowa w art.

13 ustawY OKIK,

d) związek przedsiębiorc w w rozumieniu art. 4 p. 2 ustawy OKIK _ z wyłączeniem przepis w dotyczących

koncentracji.

3) Zgodnie z art. 4 p. l ustawy oKIK przez przejęcie kontroli rozumie się: wszelkie formy bezpośredniego lub po-- 
sr dniego uzyskania przez przedsiębio..ę up.J*ie , kt re osobno a|bo łącnlie, przy uwzględnieniu wszystkich

okoliczrości prawny.t' tuu iuLty.^ych, umbzliwiają wywieranie decydującego wpłwu na innego przedsiębiorcę

lub przedsiębiorc w; uprawnienia takie tw orzą w szczeg lności :

a) dysponowanie bezpoŚrednio lub poŚrednio większością głos w na zgromadzeniu wsp lnik w albo na walnym

zgromadzeniu, takie jako zastawnik albo użytkownik, bądźw zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy

za]leilte go), takŻe na p odstawi e p oro zumierl z innymi o s ob ami,

b) uprawnienie do powoĘwania lub odwoływania większości członk w zarządu lub rady nadzorczej innego' 
pizedsiębiorcy (przedsiębiorcy zalefuego),takŻena podstawie porozumieri z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządulub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członk w zarządu innego przedsię_

biorcy (przedsiębiorcy zalehtego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośredrrio większością głos w w sp łce osobowej zalehej albo na walnym

zgromadzeniu sp łdzielni zaleillej,takŻe na podstawie porozumierl z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do częścimienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) rrmowa przewiduj ąca zaruądzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zalehym) lub przekarywanie Zysku

przez takiego przedsiębiorcę.

Zarnawiający dokona oceny spehrienia przez wykonawc w wyżej wskazanych warunk w na podstawie danych

i informacji zawartych w dokumentach Żądanych do załączenia do oferly. ocena spehriania warunk w udziału

w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spehria (wartość logiczna 1) _ nie spehia (wartoŚć logicna 0).

RozozIAŁv.
sPo sÓB PRZYGoTowANIA oFERTY wRAZ Z o Ś wnDCZENIAMI

LUB DOKUMENTAMI

I. WYMOGIFORMALNE OFERTY

oferta musi spehriać następujące wymogi:

l) Treść oferty musi odpowiadać Eeści oGŁosZENIA. oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru' jaki stanowi

Formularz ofedy - dodatek nr 1 do oGŁosZENIA,

2) oferta musi zostać sporządzona w jęryku polskim w formie pisemnej,

3) oferta musi być podpisana; za podpisanie uaraje się twaĘ własnoręczry podpis złoŻony (w spos b umożliwiający
identyfikację osoby) ' 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,

4) Poprawki lub zrrriany w ofercie muszą być dokonane w spos b czyte|ny, parafowane własnoręcn e przez osobę

podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane.

il. WYMAGANE oŚwnnCZENIALUB DoKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z oFERTĄ

Wykonawca zobowiązany j est złoĘ ć wraz z ofertą:

l) oświadczenia lub dokumenty okreŚlone w Rozdziale Iv Podrozdziale II oGŁosZENIA: ,,oświadczenia
lub dokumenĘ potwierdzające spehrianie warunk w udziału i wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postę_

powania",

2) Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

a) w prz1ryadku, gdy wykonawcę reprezenfuje pehromocnik _ pehromocnictwo o}reślające jego zakres podpisane

przez osoby uprawnione do reprezentacii wykonawcy,

l.

l.
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b) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wsp lnie o ułlzielenie zam wienia wymagane' jesi załączenie dokumentu pehromocnictwa określającego zalaes umocowania pehromocnika ustanowionego
-do 

'.p'.'entowania 
ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust. 2 ustawy Pzp,

c) w przypadku, gdy wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia os b zdolnych do wykonania zam wienia' 
lub poi.gu na-" omościach finansowych innego podmiofu zobowiązany jest załączyć orygnał dokumenfu

,u*iera1Ęcego zobowiązaniepodmiofu nzeciego do oddania do dyspozycjiwykonawcy niezbędnych zasob w

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam wienia.

m. FoRMAoŚwtłoCZEŃLUBDoKUMENTowwsKAZANYCH
w RozDzIALE V PoDRo ZDZIALE II oGŁoSZENtA

Wymagane oświadc zenialub dokumenĘ powinny być złoŻone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność

z oryglnałemprzez wykonawcę z wyłączeniem:

1) pehromocnictwa (kt re naleĘ załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie),

2) formularza ofeĘ,

3) pisemnego zobowiązania podmiot w udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasob w

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam wienia,

4) listy podmiot w na|eżących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r- o ochronie' 
konkrnencji i konsumeni w (Dz. |]. z2007 r., Nr 50,poz.33l,zp fu|.nn.) lub informację, o Ęnn, że wykonawca nie

naleŻy do grupy kapitałowej.

lr:t re muszą byl złoŻone w oryginale.

Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy umaje się osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

wskazane we właściwym rejestrze bądźw stosownym pehromocnictwie.

W przypadku, gdy załączone do ofeĘ oświadczenia lub dokumenty zostaĘ sporządzon w języku obcym (w tym do_

rcurłrenty składane przez wykonawcę zagraniczrego) zanawiający wymaga przedstawienia ichtłumaczenia najęzyk
polski.

JeŻelri złoŻone kserokopie oświadczeri lub dokument w będą nieczlelne lub będą budzić wąĘliwości co do ich praw_

dziwości, zarnawiający może Żądać,przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumenfu.

W prąpadku, gdy wykaz lub dowody, o kt rych mowa w Rozdziale IV Podrozdziale II oGŁosZENIA będą budzić

wąęhwbś ć zamawiĄą..go lub gdy z poświadczeniaalbo innego dokumentu będzie wynikać, Że zam wienie nie zostało

*ykoo*. lub zostało wykonane nienaleŻycie, zamawiający może zwr cić się bezpoŚrednio do właściwego podmiofu,

nirr""rkt rego usługi byĘ lub miaĘ zostać wykonane oprzedłoŻenie dodatkowych infonrracji lub dokument w bez_

pośrednio zamawiaj ącemu.

IV. sPosÓB ZŁ}ŻENIAoFERTY
WRAZ Z oŚWIADCZENIAMI LUB DoKUMENTAMI

Wykonawca jest zobowiązany złoĘć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w Rozdziale V
P odrozdziale II OGŁOSZENIA.

Zaleca się, aby:

1) wszystkie sfuony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz połączone w spos b

trwały'

2) kaŻda strona ofeĘ była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła sw j podpis pieczątką imienną.

W prrypadku, gdy informacj e zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę

p.'.o'ięuiorstrva w rozumieniu przepis w ustawy z dnia 16 kwietnia t993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ior.u.-r20O3 r., Nr t53 poz.1503, zp źn. nn.), wykonawca powinien to wyraźlrlie zastzec w ofercie i odpowiednio

omaczyć zastzeŻone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokument w zawierających zasffzeŻone informacje.

Wykonawca nie moŻe zasfrzec informacji, o kt rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

2.

3.

4.

5.

l.

2.

3.
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ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami naleĘ umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie

ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

opakowanie zawierające ofertę wrazz wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno by oma_

.źorr. nazwą(nrmą) iuł.'.o' wykonawcy,zaadresowane do zamawiającego oraz 9nis11e: ,,ofertana dostawę serwera,

dysk w *oiirrry oraz teleinformatyczrtych materiał w etrsploatacyjnych i urzqdzeri IT. Nie otwierać przed fupisać dzie

otwarciao7r) godzinq I0:30 ", nP':

Nanła wykonavtcy

adres, telefon

oferta na dostawę serwera' dysk w macierzy oraz teleinformatyczrrych materiał w eksploatacyjnych i

wządze lT.
Nie otwie rać przed (wpisac dzie otwarcia oreą $odziną l 0 : 3 0.

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia2l

02-134 Warszawa

Wykonaw ca, moŻe dowolnie tnaczej oznakować ofertę. Z omakowania musi jednak wyrazrrie wynikać, że jest ofertą

w niniej szym postępowaniu.

RozozlAŁ VI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CE}TY OFERTY

Wykonawca zobowiązanyjest podać w ofercie cenę brutto ofeĘ.

Cena ofertowa brutto posłuŻy do por wnania złoŻonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie postanowie_

niami Rozdziału VIII.

W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towar w i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie od_

rębnych przepis w sprzedaŻtowaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towar w i usług oraz podatkiem akcy-

zowym.

W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaĘ do wykonania i poniesienia przez wykonawcę,

a konieczne do realizacji przedmiotu zam wienia oraz ewentualne upusty i rabaty.

Wykonawca olaeśli cenę w złotych polskich oraz zdokładrroŚcią do setnych części złotego.

W przypadku wsp lnego ubiegania się o udzielenie zam wienia przezwykonawc w krajovYych izagranicmych spos b

*yii.ź*ia ofeĘ cenowej lnalehlionyjest od siedziby lub miejsca zamieszkania pehromocnika (ustanowionego przez

wykonawc w wsp lnie ubiegających się o udzielenie zam wienia), zobowiązanego do wystawiania fbktur należnych

z$uławykonania umowy (tj.-peLromocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzec4ryospolitej
poiskiej zgodnie 

" 
*y-ugaoiami dla wykonawc w laajolvych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie

z wymaganiami dla wykonawc w zagranicmych).

Dla cel w por wnania ofert wykonawc w zagranicnych z wykonawcami laajowymi, zarnawiający doliczy do cen netto

wykonaw ć * ,ugr^iczrych kwotę naleŻrego , obciąŻające1o zaInawiającego z tytliu realizacji umowy podatku vAT.

o konieczności doliczeniapodatku do ofeĘ wykonawca powinien powiadomić zamawiającego.

RozozIAŁ VII.
INFoRMACJE o MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIAI oTWARCIAoFERT

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIAoFERT

ofertę na|eĘ złoĘć w siedzibie zamawiającego: IJrząd Statystyczny w Warszawie, ul. l Sierpnia 2l wKancelarii
do dnia 29 listopada20t6 roku, do godziny 10:00.

5.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
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2. oferty złoŻonę po tym terminie zostaną zwr cone'

Znak sprawy : WAW-FA. 27 20.28.2016

U. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIAOFERT

otwecie ofert nastą)i w siedzibie zamawiającego w Warszawie prry ulicy 1 Sierpnia 2l, pok. 2l0 w dniu 29 listopada

2016 roku, o godzinie 10:30'

Iu. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

Otwarci ofert jest jarYne.

ry' TBRMINZWĘZANIAoFERTĄ

\ł|konawca pozostaje zvłiązany ztołnną ofeą przez okres 30 dni. Bieg tenninu zvłiąznia oferĘ rozpoczyna się wTaz

z upĘwem terminu składania ofert.

V. ZMIANAI WYCOFANIE OFERTY

l' WVkonawca może przed upływem terminu do składania ofert anienić lub wycofrć oferĘ poptzsz z}ożf''ie pisemnego

powiadomienia przed upĘwem wyaaczonego terminu składania ofert'

2. Powiadomienie o wprowadzeniu nian winno :rlstuć zlożone w spos b i formie przewirlzianej w OGŁOSZBNIU

dla złożenia oferty, z z:rsf;zęż iem, żBkoperta z vnęrŻna będzie zawierah dodatkowe oaaczenie 'ZVIIANA'.
3. wycofrnio złożonej ofelty następuje popzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby upraw_

nione do reprezentowania wytooarocy. 0p-woioną rlo reprtzentowania wykonawryjest osoba wskazana we whściwym

rejestze jai<o upoważniona io ."pre"ento*ania wykonawcy, bądź też posi.dająca odpowiednie pehomocnichło.

Roznznł-VIII.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYBOCENYOFERT

l. Zarnawiający poprawi w ofercie:

1 ) ocrywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzglę<tnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych popra'wek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z oGŁoSreNIEM, niepowodujące istotnych anian w tr ści oferty,

niezwłocaiJ zawiactamiając o tym wykonawcę, ktÓr go oferE zostah poprawiona'

2. oferta wykonawcy, ktÓry w wyznaczonym' terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki' polegającej na niezgodności

oterty z ocł-os un ł, niepoworlującej istotnej zniany w teści oferty bę<Łie podlegała odranceniu.

3. ZamawĘący nie będzie zwracał się <to wykonawcÓw o dostarczenie brakujących oświarlcze i dokument w. oferty

niekompletne mstmą odtzucone'

U. KRYTERI-AWYBORUNAJKORZYSTNIEJSAIOFERTY
I ZASADY OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się Ęrterium najniŻszej ceny brutto oferty.

Spos b obliczenia ''ceny 
brutto oferty'' został opisany w Rozdziale VI.

Zanajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, kt ra będzie zawierałanajniŻszącenę brutto.

JeŻeli złoŻono ofertę, kt rej wyb r prowadziłby do powstania obowiązku podatkowe$o zanawiającego zgodnie

z przepisami o podatku od towar w i usług w zalaesie doĘczącym wewnąfizwsp lnotowego nabycia towar w, zaIna'

*Lją.y w celu oceny takiej oferty dolicz do przedstawionej w niej ceny podatek od towar w i usfug, kt ry miałby

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RozozIAŁ Ix.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamavłiający nie żąda wniesienia zabezpieczenianaleŻytego wykonania umowy.

1.

2.

3.

4.
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RoZDZIAŁx.
wzÓnuuowy

wz r umowy okeślający szczegÓłowe warunki na kt rych zamawiaj wy zaw a umowę stanowi dodatek

nr 3 do oGŁOSZENIA.

Romzał-XI.
poucreNrE o ŚnoDKAcH ocHRoNY PRAWNEJ

Wtkonawca może niezwłocnie poinformować zamawiającego o niezgodnej z pr:zęismi lub postanowieniami ninigj52go

o iośznuł poa.ięĘ przez niego czynności lub zmiechaniu czynności, do kt rej jest on zobowiązany.

Ronznł,)oI.
ronułrNoŚcI po wYBoRZE oFEKTYw cELU zAwARcIAUMowY

I. WARUNKI ZAWARCIAUMOWY

l. Niezwłocznie po wyborze najkorzysmiejszej oferty zamawĘący wyśle powiadomienie do wybranego wykonawcy

i opublikujeje na stonie httD:/ varszawa.stat.gov.Dl/zamowienia-Dublicme-us'

2. Dwulaotle nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyaacm_nym teginię do podpisania umowy

u-znaje się 
"u 

o@pi*i. ocl zawamia unrovy. Jeśli wybrany wykonaw_ca odsĘpi od podpisania umovy, wtedy zama-

",iują"y 
p'oaptze , owę z dowolnie wybranym' wykonawcą kt rego oferta nalazła się w grupie najĘszych ofert.

Dodatki do oGŁoSZENIA:

1. Nr I - Formularz oferty.

2. Nr 2 -Wz r formularza doĘczący prTynaleŻrości do grupy kapitałowej.

3. Nr3 -Wzrumowy(CzęŚćl_5).

4. Nr 4 - Opis Przedmiotu zam wienia.
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