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zaproszenia do składania ofert

W postępowaniu o wartości szacunkowe] nieprzekraczającej kwot, o ktorych mowa
w art.4 p. B ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowie pubtitznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2O1B r. poz.1986)
na sukcesywne dostawy artykułow biurowych i papieru

w okresie od 03.2019 do 09.2020 roku
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I. INFORMACJE OGOLNE 

 

Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie 
ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, 

e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl 
adres strony: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ 

zaprasza 

do składania ofert na dostawę artykułów biurowych i papieru w okresie od 03.2019 do 08.2020 roku. 

 

W postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 
i 1104) i ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej Pzp. 

II. INFORMACJA 0 PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd Statystyczny 
w Warszawie informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie; 

2. w toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z ochroną 
Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres: IOD 
Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, e-mail: iod_uswaw@stat.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na 
podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 
18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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9. nie przysługuje Pani/Panu: 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo 
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO 
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru do Urzędu Statystycznego 
w Warszawie wyszczególnionych w dodatku nr 1 do Formularza oferty (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia). 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

. Przedmiotem zam wienia są sukcesywne dostawy artykuł w biurowych i papieru do Urzędu 
Statystycznego w Warszawie. Dostarczony towar musi spełnia  wymagania okre lone w Formularzu 
oferty, by  nowy i zdatny do przeznaczonego użytku 

. Szczeg łowy opis i spos b realizacji przedmiotu zam wienia okre lony został we wzorze umowy 
(Załącznik nr  do Ogłoszenia) oraz w Formularzu oferty. 

3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe, 

2) 30197644-2 Papier kserograficzny. 

V. GWARANCJE 

Wymagany okres gwarancyjny 12 miesięcy, liczony od daty dokonania dostarczenia przedmiotu Umowy. 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 03.2019 do 08.2020 roku. 

2. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia jest integralną częścią dokumentacji 
postępowania i postanowienia w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

VII. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

VIII. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

IX. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 
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zdolności technicznej lub zawodowej. 

X. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W P. IX 2 

1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, 
że wykonał należycie /przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy/ cykliczne dostawy do jednego 
Zamawiającego, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.  
Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uznaje dostawę papieru do kserO i drukarek bądź 
artykułów biurowych. Za odpowiednią wartość Zamawiający uznaje min. 15 000 zł. Zamawiający 
będzie oceniał wykonanie: 

1) przez minimum 6 miesięcy cyklicznych dostaw odpowiadających wymaganiom określonym 
wyżej przez Zamawiającego – spełnia, 

2) brak przez minimum 6 miesięcy cyklicznych dostaw odpowiadających wymaganiom 
określonym wyżej przez Zamawiającego - nie spełnia 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności 
technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 
jego z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania jemu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 p. 13-22 Pzp. 

5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w P. X 3 nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w p. IX.2.x 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

7. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj. przy 
ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b p. 3 Pzp, Zamawiający będzie brał 
pod uwagę ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 

8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów. 

XI. WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia. 
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2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2204, z 2018 r. poz. 20, 305, 663) zwanym dalej „kk” lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kk, 

c. skarbowe, 

d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769). 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 p. 13 Pzp. 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił 
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 703). 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne. 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
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konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY NASTĘPUJE: 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. a-c i p. 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w 
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. a-c Pzp, jeżeli 
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. 

2. W przypadkach, o których mowa: 

1) w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. d i p. 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 p. 13 lit. d Pzp, 

2) w art. 24 ust. 1 p. 15 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 

3) w art. 24 ust. 1 p. 18 i 20 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia, 

4) w art. 24 ust. 1 p. 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) w art. 24 ust. 1 p. 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p. 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 
ust. 8 Pzp. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p. 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 p. 23 Pzp (Załącznik 
nr 3 do niniejszego Ogłoszenia). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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XIII. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

1. Wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia) wraz ze szczegółowym 
wykazem asortymentu będącego przedmiotem umowy (dodatek 1 do Formularza oferty). 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania zdolności technicznych lub zawodowych - wykaz 
dostaw (Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia). Załącznik 4 dostarcza się na wezwanie 
Zamawiającego, lecz jeśli Wykonawca dostarczy ten dokument wraz z Formularzem Oferty nie 
będzie wzywany do jego dostarczenia. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 5 do 
niniejszego Ogłoszenia). 

4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia). 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w p. VII powołuje się na zasoby 
innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik Nr 5, i 6 do niniejszego 
Ogłoszenia). 

6. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 

7. Oświadczenie z wykazem, co najmniej dwóch dostaw o wartości 15 000 zł brutto każda wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 
2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli 
Wykonawca wskazując dostawy, o których mowa powyżej, przywołuje dostawę z montażem lub 
dostawy z montażem wykonywane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku dostarczania 
referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. 

Wykonawca Załącznik 4 dostarcza się na wezwanie Zamawiającego, lecz może ten dokument 
dołączyć do Formularza Oferty, a wtedy nie będzie wzywany do jego dostarczenia. 

8. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj.: w celu 
oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b p. 3 Pzp, Zamawiający będzie brał 
pod uwagę łączne kwalifikacje i doświadczenie. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp, że jeżeli będzie to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, to może 
na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 

10. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z Formularzem Oferty, jeżeli Wykonawca nie złoży 
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wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie 
go do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 
nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 233 § 1 k.k.). 

12. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na 
podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach żądanych do załączenia do oferty. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wartość 
logiczna 1) - nie spełnia (wartość logiczna 0). 

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579, 2018) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. z 2018 r. poz. 106,138, 650 
i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług lub drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650), każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, 
tj. na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie. 

XV. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OGŁOSZEŃ IA 

1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający 
udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania, o którym 
mowa w p. XV 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w p. XV 1. 

XVI. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W OGŁOSZENIU 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na Ogłoszenie. 

2. Każdą dokonaną w trakcie postępowania zmianę, Zamawiający udostępni na stronie internetowej: 
http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa 
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i zobowiązania (Wykonawcy i Zamawiającego) będą podlegały nowym terminom, informacja o tym 
zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. 

XVII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM 

Nie jest wymagane wniesienie wadium 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu. 

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcy więcej 
niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych. 

4. Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o Formularz Oferty stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszego Ogłoszenia. 

5. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim oraz być podpisana 
przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co 
powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy. Upoważnienie (w oryginale) do podpisania 
oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę. 

6. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub nieścieralnym 
atramentem. 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć z tłumaczeniem na język 
polski. 

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie 
opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: 

Postępowanie ofertowe znak: WAW-FA.2720.8.2019 

„Oferta na: sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru 
w okresie od 03.2019 do 08.2020” 

Liczba kartek ………………. 

(określić ile kart znajduje się w kopercie) 

Nie otwierać przed (dniem otwarcia ofert) godziną 10:00. 

9. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów innych, o których mowa w p. X, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 
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11. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca 
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca 
zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
419), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić 
w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". 
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 
uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu 
udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., 
że zastrzeżona informacja: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

XX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w P. XIX 8 niniejszego Ogłoszenia 
należy złożyć do dnia 8 marca 2019 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Urzędu Statystycznego 
w Warszawie, 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 (parter budynku). Kancelaria czynna jest od godziny 
7:30 do 15:30 w dni powszednie. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę oraz zwróci ofertę. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek w ofercie Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną 
ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego 
w Ogłoszeniu terminu składania ofert. 

4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien 
we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec 
jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego i zapewnić jej terminowe doręczenie. UWAGA: 
Kancelaria Urzędu Statystycznego nie podaje informacji, ile ofert złożono do określonego dnia 
i godziny. 

XXI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, w pokoju 
nr 210 (II piętro) w dniu 8 marca 2019 roku o godz. 10:30. 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
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dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

7. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Urzędu Statystycznego 
w Warszawie. 

XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 

2. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Cena oferty jest ceną 
ryczałtową za wykonany przedmiot umowy. 

3. Cena ofertowa brutto posłuży do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

4. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

5. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez 
Wykonawcę, a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich 
wartość bez kwoty podatku. Wzór Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór 
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to 
winien odpowiednio zmodyfikować treść Formularza Oferty. 

7. Cena całkowita oferty brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres 
obowiązywania umowy. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek. 

10. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN. 

XXIV. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp, 

2) jej treść jest niezgodna lub nie odpowiada treści Ogłoszenia, 

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji, 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

6) Wykonawca w oznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 p. 3 Pzp, 

7) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 

8) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XXV. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI: 

KRYTERIUM Waga kryterium 

Cena brutto 100% 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium najniższej 
ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
wynikającym z Ogłoszenia i będzie miała najniższą cenę. 

XXVI. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU 
POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże tę informację 
Wykonawcom. 

2. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo dokonać ponownej oceny 
ofert i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawca może niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub 
postanowieniami niniejszego Ogłoszenia podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy. 

2. Formularz Oferty. 

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

4. Wykaz dostaw. 

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 


