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Warszawa: Wykonanie projektu i prac remontowo-
budowlanych w zakresie modernizacji i dostosowania

pomieszczeń Urzędu dla potrzeb Informatorium' projektu
i rozbudowy sieci LAN oraz dostawę z montażem

wyświetlacza LED WA-29oo-5 / 2oL4 / sIsP-2
OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczan ie ogłoszenia : obowi ązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny W Warszawie, ul' 1 Sierpnia 2t, o2-I34 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 022 4642317, faks 022 8467833.

Adres strony i nternetowej za mawiającego : http : //wa rszawa. stat. g ov' pl

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja rządowa terenowa.

rr'r; oxnrśLENIE PRZEDMIoTU ZAMoWIENIA

II.1'1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Wykonanie projektu i prac remontowo-

budowlanych w zakresie modernizacji idostosowania pomieszczeń Urzędu dla potrzeb Informatorium,

projektu i rozbudowy sieci LAN oraz dostawę z montazem wyświetlacza LED WA-290o-5/20l4/s|sP'2'

II.1.2) Rodzaj zamówienial roboty budowlane.

II.1.4) okreśIenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie robót projektowo-budowalnych w budynku Urzędu statystycznego w Warszawie przy ulicy 1

sierpnia 21 w Warszawie, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje 3 zadania:

Zadanie 1: wykonanie projektu irealizacja prac remontowo- budowlanych w zakresie modernizacji i

dostosowania pomieszczeń Urzędu dla potrzeb Informatorium- szacowana wartość zadania wynosi : 575

691,o5 zł'Zadanie 2: wykonanie projektu i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie- szacowana wartość zadania

wynosi : 295 365,85 zł. Zadanie 3: dostawa i montaż wyświetlacza graficzno-tekstowego LED na elewacji

budynku -szacowana wartość zadania wynosi: 30 0B1,30 zł. Szczegółowy zakres zadań zawarty jest w

załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do oznakowania

kazdego z produktów dostarczonych w wyniku postępowań współfinansowanych przez Unię Europejską.

oznakowania powinny być zgodne z Księgą znaków: NARoDoWEj STRATEGII SPoJNoścI - KSIĘGA

IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 dostępnej pod adresem:

http: //www,funduszeeuropejskie.gov.pl /ZPFE /Documents/ Zalacznik_I_Ksiega-identyfikacji-wizualnej.pdf
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oraz zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu

operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,2007-2073 dla Beneficjentów i Instytucji zaangaŻowanych we

wdrażanie Programu dostępnym pod adresem: http: //www.poig.gov.pl lZPFE/Documents/

przewodnIk-dla-benef-promocja-04120B1'pdf. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodniez

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi iprzepisami z zakresu prawa

budowlanego, BHP, ochrony środowiska, odpadów, przeciwpozarowymi i innymi przepisami szczegółowymi

obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zapewni we własnym zakresie materiały niezbędne do realizacji

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczy teren budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz

przed innymi, ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami, ze starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, Wykonawca ma obowiązek

zabezpieczyc pod względem BHP ip. poż. miejsca wykonywania robótoraz miejsca składowania materiałów,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wymagane jest tez, aby wykonawca zorganizował we

własnym zakresie i na swój 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 wypadków. Wykonawca

powinien przewidzieć wykonywanie prac szczególnie uciążliwych dla pracowników biura jak np. prace

rozbiórkowe, w godzinach w dni powszednie od 15:30 do 7:30 lub w soboty iniedziele' Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, za jakość materiałów zastosowanych do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązuje

się stosować jedynie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności,

Wymagane przez odpowiednie przepisy. Wybrane przez wykonawcę materiały lub wyroby do zastosowania

przy realizacji i Wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać, co najmniej taką wartość techniczną,

użytkową i estetyczną, jakiej Wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być

dopuszczone do stosowania w budownictwie. określone w ofercie nazwy producenta lub parametry

charakteryzujące wybrany przez wykonawcę produkt są wiązące przy spełnieniu WW. Wymogów. Wykonawca

we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. W trakcie trwania robót wykonawca zapewni kontener na

odpady demontażowe i gruz. Wykonawca zapewni, utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym, między innymiI Z ustawą z dnia 14

grudnia 2012 r' o odpadach (Dz. U. z 20L3 r., poz' 2I, z póŹn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2O01 r'

Prawo ochrony środowiska (Dz' U. z2013 r'I poz' 1232, z póżn' zmj' Wykonawca zapewni porządek na

terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz W stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych. osoby wykonujące roboty budowlane muSzą posiadać stosowne upraWnienia,

przygotowanie zawodowe i doświadczenie adekwatne do wykonywanych prac. Na wykonawcy Spoczywa

obowiązek przeszkolenia osób wykonujących pracę W zakresie przepisów bhp ippoz., wyposażenie ich w

środki ochrony indywidualnej oraz dopuszczanie do wykonywania prac osób posiadających aktualne badania

lekarskie zezwalające na wykonywanie danego rodzaju pracy. Uzytkowany przez wykonawcę sprzęt

(urządzenia inarzędzia) musi spełniać obowiązujące wymagania w zakresie bhp i p.poż. Po zakończeniu robót
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wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, usunąć wszelkie materiały pochodzące z

demontazu oraz pozostawić plac budowy czysty inadający się do użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się

wykonać przedmiot zamówienia publicznego z najwyŻszą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i

zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek,

który wydarzy się w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPv): 45.00.00.00-7, 45'IL'I3.00-0, 45'2I.31.50-9'

45.31.00.00-3,45.31.10.00-0,45.31.43.00-4,45.31.43.10-7,45.3L.43.32-0,45.3r.60.00-5,45.33.10.00-6,

45. 33. L2.20-4, 45.44.2L.00-8, 48.81.3 1. 00- r, 72.25.00. 00- 5.

ll.t.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) czAs TRWANIA ZAMóWIENIA LuB TERMIN WYKoNANIA: okres w dniach: 90'

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM'

rrr.1) wADruM

Informacja na temat wadlum: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000 PLN przed

upływem terminu składania ofert na okres nie krótszy niz okres związania ofertą w jedne; lub kilku z

następujących form określonych W art. 45 ust. 6 Pzp, wadium może być Wnoszone w następujących

formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno-

ściowokredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa W

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz' U' z2OO7 r' Nr 42, poz' 275, zpóź' zm). Wadium Wnoszone w pieniądzu należy

wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr NBP o/o Warszawa 09 1010 1010 0024 9513

9120 OOOO z dopiskiem -wadium WA2900-5/2014/SISP-2 -. Wadium, pod rygorem odrzucenia oferty,

musi znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca,

aby odpis dowodu wpłaty wadium został dołączony do oferty.W przypadku wnoszenia wadium w

pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2'5 Pzp', oryginał dokumentu

wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób

umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty' Treść

dokumentu musi być zgodna z przepisem art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. i muszą z niego wynikać okoliczności

zatrzymania wadium w przypadkach określonych w ustawie. Wadium Wnoszone w formach innych niż w

pieniądzu nie moze zawierać klauzuli warunkującej zapłatę przez gwaranta naleznej kwoty, polegającej na

zapisie, że żądanie zapłaty powinno bycprzekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek

zamawiającego, który potwierdzi podpisy złożone na żądaniu wypłaty lub polegające na ządaniu gwaranta

dostarczenia mu kserokopii wzorów podpisów z banku prowadzącego rachunek ZamaWiającego'
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Zamawiający posiada rachunek W NBP, który nie świadczy tego rodzaju usług. Zamawiający zwraca

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Jeżeli

wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę'

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa W art. 26

ust. 3 Pzp., niezłoży wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca

udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleŹących po jego Stronie' Zamawiający zatrzymuje też wadium,

jeżeli: wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy W sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy W sprawie zamówienia publicznego

stanie się niemozliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

III.3) WARuNKI UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKóW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności' jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek 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 . Brak załączenia przez wykonawcę oświadczenia

zostanie uznany przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować

wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zzastrzeżeniem art' 26 ust' 3 ustawy. Zamawiający

dokona oceny spełniania warunku na zasadzie formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złoŻonych

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

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 i wypełniając załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Zamawiający uzna Warunek za spełniony, jezeli wykonawca wykaze, że: [1]

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, nalezycie wykonał co najmniej jedno zamówienie dotyczące

robót projektowo-budowlanych o wartości nie mniejsze j niŻ 25o 000 PLN (brutto) i [2] przynajmniej

jedno dotyczące budowy sieci LAN w k|asie EA w systemie otwartym posiadającym przynajmniej 30

punktów oraz W systemie zamkniętym posiadającym przynajmniej 10O punktów lo9icznych o wartości

nie mniejszej niż 30 ooo PLN (brutto) potwierdzonych uzyskaniem stosownego certyfikatu

uprawniającego wykonawcę do udzielenia 25 letniej gwarancji na wykonaną instalację. Brak

załączenia przez wykonawcę oświadczenia lub wykazu zostanie uznany przez zamawiającego jako

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

htĘ. l ftizpl .portal.uzpąov.p1/index.php?o glo szenię:ZP -400&strona:6 2014-08-13
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zastrzeżeniem art' 26 ust. 3 ustawy' Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie

formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złoŻonych przez Wykonawcę dokumentów ioświadczeń.

III.3.3) Potencjał techniczny

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 przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować

wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy' Zamawiający

dokona oceny spełniania warunku na zasadzie formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złoŻonych

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

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 art.22 ust. 1 ustawy i wskaze , ze dysponuje osobą zdolną do wykonania

zamówienia, posiadającą wymienione ponizej kwalifikacje i doświadczenie: Kierownik budowy - 1

osoba, która posiada: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodniez

Rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r' w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz' 578, z póŹn. zm.) lub

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego,

oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy' Brak

załączenia przez wykonawcę oświadczenia lub brak wskazania osoby (załącznik nr 4 do SIWZ)

zostanie uznany przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować

wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zzastrzeŻeniem art. 26 ust' 3 ustawy' Zamawiający

dokona oceny spełniania warunku na zasadzie formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złoŻonych

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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. Dodatkowo zamawiający uzna ten warunek za

spełniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze po-siada środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości wyrazonej, co najmniej sześciocyfrową kwotę zaczynająca się cyfrą 2 lub wyzszą wyrażoną

w PLN. W celu wykazania, ze wykonawca posiada zdolność ekonomiczną ifinansowązamawiający

Wymaga przedstawienia informacji, Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.

Jeżeli z uzasadnionej przyczYny wykonawca nie może przedstawić dokumentów do-tyczących Sytuacji
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finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument,

który w Wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Brak

załączenia przez wykonawcę oświadczenia lub Wymienionego dokumentu finansowego zostanie

uznany przezzamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem

wykonawcy z postępowania,zzastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunku na zasadzie formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złoŻonychprzez

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFoRMACJA o ośWIADczENIAcH LUB DoKuMENTACH' JAKIE MAJĄ DosTARczYć

WYKoNAWCY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKóW uDzIAŁU W PoSTĘPoWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III'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=

" wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert 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 oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,

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 uczestniczyć W wykonywaniu zamówienia, W szczególności

odpowiedzialnych za św|adczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

" oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

Wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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 przedkłada następujące dokumenty

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
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. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, Wystawioną nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy' należy przedłożyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

" aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy Wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

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

nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału W postępowaniu o udzie|enie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane

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

całości wykonania decyzji właściwego organu - WyStaWione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zal4adu 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 niż 3 miesiące przed

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

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę

potwierdzający, że:.

. nie otwarto jego Iikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udzielenie ZamóWienia albo składania ofert;

lub miejsce zamieszkania

nie wcześniej niż 6 miesięcy

udziału w postępowaniu o
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. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 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

wcześnie; niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

IIt.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej 9rupy kapitałowej

" lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów albo informacji o tym, ze nie nalezy

grupy kapitałowej;

rrr.6) rNNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jezeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa W art. 22' ust' 1 ustaWy, polega na

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny

czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla nalezytego

wykonania zamówienia oraz oceny/ czy stosunekłączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dodatkowo dokumentów o solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i

podmiotu, na którego zasoby finansowe powołuje się oraz dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym

podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMóWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniżSza cena.

rv.3) ZMTANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie Warunków zmian

Zamawiający załącza wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, który określa dopuszczane zakresy

zmiany w umowie tj. zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian' Dopuszcza się też

nieistotne zmiany w umowie oraz te, które są korzystne dla zamawiającego/ których nie mozna było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJ E ADMINISTRACYJNE

16

do
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia : http ://wa rszaWa.stat. gov, pllza mowienia-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Statystyczny w

Warszawie, Wydział Administracyjny, ul 1 Sierpnia 2t, 02-134 Warszawa.

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu lub ofert:

ŻB'oB'2oI4 godzina 11:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Warszawie, pokój 44 (kancelaria), ul 1Sierpnia

2L, 0Z-I34 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Iv.4.16) Informacje dodatkowe, W tym dotyczące finansowania projektu/pro9ramu ze środków

Unii Europejskiej: Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Żoo7-2oI3 (PoIG), 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji'

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa będzie finansowana w 85o/o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego orazw l5o/o z

polskich środków krajowych (współfinansowanie). Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu

SIsP-2, tj. Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jednostek

orga n izacyj nych słuzb Statystyki publ icznej.

lv.4'L7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unli Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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