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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
olsztyn.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

Olsztyn: Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie przy ul. Kościuszki 78/82
na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji w zakresie zadania SISk w ramach projektu
System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2).
Numer ogłoszenia: 237420 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Olsztynie , ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 524 36 66, faks 89 524 36 67.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://olsztyn.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie przy ul. Kościuszki 78/82 na
potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji w zakresie zadania SISk w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Statystycznym
w Olsztynie przy ul. Kościuszki 78/82 na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji w zakresie zadania SISk w ramach projektu System Informacyjny
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=237420&rok=2014-07-16
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Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2).Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia:Część I zamówienia: Roboty budowlane polegające na dostawie
i montażu klimatyzacji precyzyjnej w hali serwerów w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie wraz z systemem monitorowania i redundancją oraz trzyletnim
serwisem i gwarancją.Część II. zamówienia: Modernizacja pomieszczenia i sieci LAN w sali szkoleniowo-konferencyjnej w Urzędzie Statystycznym w
Olsztynie.Część III. zamówienia: Modernizacja toalet w celu wydzielenia toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Urzędzie Statystycznym w
Olsztynie. Część IV. zamówienia: Dostawa i montaż umeblowania sali szkoleniowo-konferencyjnej w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie. Część V. zamówienia:
Dostosowanie ciągów komunikacyjnych w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach przedmiotu zamówienia wszyscy
Wykonawcy zobowiązani będą do oznakowania każdego z produktów dostarczonych w wyniku postępowań współfinansowanych przez Unię Europejską.
Oznakowania powinny być zgodne z Księgą znaków: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 dostępnej pod
adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_Ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf oraz zgodnie z Przewodnikiem w zakresie
promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we
wdrażanie Programu dostępnym pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.21.13.10-5, 39.71.72.00-3, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3, 39.13.00.00-2, 33.19.30.00-9, 32.41.00.000, 45.31.12.00-2, 45.33.24.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla części I zamówienia.
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla części II zamówienia. 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla części III zamówienia. Nie
wymagane dla części IV zamówienia. Nie wymagane dla części V zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia odpowiednich kwot wadium dla każdej
z części zamówienia, na którą składa ofertę. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Statystycznego w Olsztynie: NBP O/Olsztyn Nr 08 1010 1397 0047 8913 9120 0000 z dopiskiem wadium-numer sprawy:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=237420&rok=2014-07-16
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WAD 2900-1/SISP-2/2014/...(wpisać odpowiednią część zamówienia).Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy
Pzp: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu
będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach innych
niż w pieniądzu nie może zawierać żadnych klauzuli warunkujących zapłatę przez gwaranta należnej kwoty oraz musi być płatne niezwłocznie po złożeniu żądania
zapłaty. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wraz z ofertą należy złożyć
stosowne dokumenty: oryginały-w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, w przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie kserokopii dowodu jego wniesienia. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni Zamawiającemu, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
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
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8
SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla części I zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną,
polegającą na wykonaniu dostawy oraz montażu urządzeń klimatyzacji precyzyjnej o wartości nie niższej niż 200 000,00 PLN brutto. W celu wykazania,
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że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ. Dla części II i części III
zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.) o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN brutto. W celu wykazania, że wykonawca posiada
wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ. Dla części IV i części V zamówienia:
Zamawiający nie formułuje szczególnych zobowiązań w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ, według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna ten
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą która: Dla części I zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z 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 posiadające odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Dla części II - III zamówienia: Zamawiający uzna
ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z
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 posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej. Dla części I - III zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu i oświadczenia, o których mowa odpowiednio w
pkt 8.3 i 8.4 SIWZ. Dla części IV-V zamówienia: Zamawiający nie formułuje szczególnych zobowiązań w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie
dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna ten
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 1)200 000,00 PLN
dla części I zamówienia 2)80 000,00 PLN dla części II zamówienia 3)40 000,00 PLN dla części III zamówienia 4)dla części IV i V zamówienia
Zamawiający nie formułuje szczególnych zobowiązań w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ, według formuły spełnia/ nie spełnia. W celu wykazania, że wykonawca posiada zdolność ekonomiczną i finansową
Zamawiający wymaga przedstawienia informacji, o której mowa w pkt 8.2 SIWZ.
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 jeżeli 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 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 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;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=237420&rok=2014-07-16
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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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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 lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=237420&rok=2014-07-16
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2.Strony przewidują możliwość zmiany
treści umowy w przypadku: 1)zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w zakresie przedmiotu umowy, których nie można było
przewidzieć w momencie zawierania umowy, 2)zaistnienia przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3)gdy niezbędna jest zmiana
sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
4)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającej z czynników obiektywnych lub niezależnych od Stron, tj.: zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i
zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków. 3.Zakazuje się zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności
wskazanych w ust.2
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olsztyn.stat.gov.pl/zamowienia-publiczneus/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://olsztyn.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Statystyczny w
Olsztynie, ul. Kościuszki 78/82 pokoju nr 14 lub w Sekretariat Urzędu.
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/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa realizowana jest w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa będzie finansowana w 85% ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z polskich środków krajowych (współfinansowanie). Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta
projektu SISP-2, tj. Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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