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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia:

bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach
modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku
przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego
O6rodka Informacji w ramachZadania 3 (SlSk) modernizacja
pomieszczert dla Informatorium w ramach projektu System
Informacyjny Statystyki Publicznei 2 (SISP-2)
Numer ogloszenia: 259598 - 2014;:, data zamieszczenia: 04.08.2014
OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy
Zamieszczan ie ogNoszen

ia

: n ieobowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY
l. 1) NAZWA IADRES: Urzqd Statystyczny, ul. Krakowska 13, 15-959 Bialystok, woj. podlaskie, tel. 085
7497710, faks 085 7497779.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: http:i/bialystok.stat.gov.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ{CEGO: Administracja rzeldowa terenowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
il.1 ) OKRESLENTE PRZEDMTOTU ZAMOWTENTA
f

1.1.1) Nazwa nadana

zam6wieniu przezzamawiaj4cego: Wykonanie, dostawa i montaZ mebliw

ramach modernizacji pomieszczeh Urzqdu Statystycz:negow Biatymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na
potrzeby stworzenia Regionalnego O6rodka Informacjiw ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja
pomieszczeh dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2

(srsP-2).
11.1.2)

Rodzaj zam6wienia: dostawy.

11.1.4)OkreSlenie przedmiotu oraz wielko6ci lrub zakresu zanm6wienia: Wykonanie, dostawa i montaz

mebliw ramach modernizacji pomieszczeh Urzqdu Statystycznego w Biatymstoku pzy ul. Krakowskiej
'13 na potrzeby

stworzenia Regionalnego OSrodka lnformacjiw ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja

pomieszczeh dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2
(SISP-2): Budowa dwujgzycznego (z komunikacjq w jgzyku polskim i angielskim) systemu informacji
skierowujqcej do system6w informacyjnych statystyki i systemow resortowych - dostgpnych dla
obywateli, przedsiqbiorc6w i pracownikow administrar:ji publicznej poprzez portal informacyjny GUS.

http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:259598&rok:20...
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Budowa 16 Regionalnych O$rodkow Informacji, z wyposaZeniem minimum w kilka stanowisk dostqpu do
Internetu.
If .1

.6) Wsp6lny Stownik Zam6wied (CPV) : 39. 00. 00. 00 -2, 39.1 0.00. 00-3.

11.1.71Czy

dopuszcza sig zlo2enie oferty czg6rciowej: nie.

11.1.8)Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej: nie.
lf

.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIIA: Zakohczenie: 17.10.2014.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTFRZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
|il.1)wADruM
f

nformacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiqzany jest wnie56 wadium w kwocie 710,00 zt

(siownie: siedemset dziesigc ztotych). 2. Wadium nale|y wnie5c przed uplywem terminu skladania ofert.
3. Wadium nale2y wnieScw jednej lub kilku formach przewidzianych

wart.45 ust.6 ustawy, tj.: 1)

pieniqdzu, 2) porqczeniach bankowych lub porgc;zeniiach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowokredytowej, ztymZe porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieniqZnym, 3)gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art.

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utrarorzeniu PolskiejAgencji Rozwoju
Przedsiqbiorczo$;ci (Dz. U. 2 2007 r. Nr 42, poz. 275

z:

p62n. zm.)

n.2l zALtczKl
lll.3)WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANTU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okne6lonej dzialalno6ci lub czynnoSci, je2eli przepisy
prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lowych wymagafi, ktorych spelnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac. Zamawiajqcy dokona oceny spelniania ww. warunku
na podstawie o6wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu, wedtug formuly
spelnia / nie spelnia.
lll.3"2) Wiedza i do6wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaZe, ze w okresie ostatnich
trzech lat pzed uplywem terminu skladania ofer1, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoScijest
krotszy - w tym okresie, naleZycie wykonai co najmniej dwa zam6wienia obejmujqce dostawg

i

montaz mebli biurowych, kazde o warl,oSci brutto nie niZszej ni225 000 zl. W celu wykazania,
2e Wykonawca posiada wiedzq i do6wiadc:renie Zamawiajqcy wymaga przedstawienia

http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozyc.ja:259598&rok:20... 20I4-08-04
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wykazu wykonanych glownych dosiaw. Zamawiajqcy dokona oceny spelniania ww. warunku
wedlug formu,ly spelnia / nie spelnia.
lll.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny speNniania tego warunku
Zamawialqcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lowych wymagah, kt6rych spelnienie
Wykonawca zobowiEzany jest wykazac. Zamawiajqcy dokona oceny spelniania ww. warunku
na podstawie oSwiadczenia o spelnianiu wilrunk6w udzialu w postqpowaniu, wedlug formuly
spelnia / nie spelnia.

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawia4qcy nie precyzuje w tym zakresie szczegolowych wymagafi, ktorych spelnienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac. Zamawiajqcy dokona oceny spelniania ww. warunku
na podstawie o6wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu, wedlug formuly
spelnia / nie spelnia.

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speNrriania tego warunku
Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lowych wymagah, ktorych spelnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazae . Zamawiajqcy dokona oceny spelniania ww. warunku
na podstawie oSwiadczenia o spelnianiu wilrunk6w udzialu w postqpowaniu, wedlug formuly

i nie spelnia.

spelni;r

lll.4) !NFoRMACJA O OSWnDCZENtACH LUB DOKUMENTACH, JAKTE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANTA WYKLT.JCZENIU NA PODSTAWTE ART. 24 UST.

1

USTAWY
f

ll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawcg warunk6w, o kt6rych mowa w art.22

ust. 1 ustawy, opr6cz o6wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu nale2y
przedlo2y6:

,

wykaz wykonanych, a w pzypadku Swiadcz:ei okresowych lub ciqg{ych rownieZ wykonywanych,
glownych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert

albo wnioskow

o

dopuszczenie

do

udziialu

w

dzialalnoSci

jest kr6tszy - w tym okresie, wraz

wykonania

i

podmiotow,

postqpowaniu,

z

a jezeli okres prowadzenia

podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat

na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz

zalqczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lukr sq wykonywane nalezycie;

" okreSlenie dostaw lub ustug, ktorych dotyczy obowiqzek

wskazania przez wykonawcq w wykazie

lub zlozenia po6wiadczeh, w tym informacja o dostawach lub uslugach niewykonanych lub

http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycia:259598&rok:20...
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wykonanych nienalezycie
Wykonawca w wykazie gl6wnych dostaw, zobowiqzany jest podac tylko glowne, najwaZniejsze
realizacje, ktore wykaZq spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu;

lll.4.2l W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nafe2y przedto2y6,:

'

o6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

'

aktualny odpis

z

wlaSciwego rejestru lub

z

centralnej ewidencji

gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu

i

informacji

o

dzialalnoSci

do rejestru lub ewidencji, w

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art,24 ust.

'1

celu

pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo sllladania ofert;

'

wykonawca powolujqcy sig przy wykazywarriu spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktore bqdq braty ud;zial

w realizacji czgsci zam6wienia,

przedklada

takze dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreSlonym
w pkt

111.4.2.

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Je2eliwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:
111.4.3.1)

dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzlhq lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj qcy,2e:

.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upariloSci - wystawiony nie wcze5niej niz 6 miesiqcy

przed uptywem terminu skladania wniosk6w

o

dopuszczenie

do udzialu w postqpowaniu

o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczqce przynale2no6ci do terj sannej grupy kapitaNowej

'

lista podmiotow nalezqcych do tej samej grurpy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo inforrnacji o tym, 2e nie nale2y do grupy
kapitalowej;

ilt.6) tNNE DOKI.JMENTY
tnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)
1. Sporzqdzony przez Wykonawcq Formularz ofertowy. 2. Pelnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy.
3. Jezeli Wykonawca wykazujqc spelnianie warunk6w, o ktorych mowa

w

art..

22. ust. 1 ustawy, polega

http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycia:259598&rok:20...
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na zasobach innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawilqcy, w celu

oceny czy Wykonawca bgdzie dysponowal zasobami innych podmiot6w w stopniu niezbgdnym dla
nalezytego wykonania zam6wienia oraz oceny, czy stosuneklqczqcy Wykonawcg z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, zqda dokumentow dotyczqcych w szczegolnoSci: zakresu dostqpnych Wykonawcy zasobow inneEo podmiotu, - sposobu wykorzystania zasob6w innego
podmiotu, przez WykonawcQ, przy wykonywaniu zamr6wienia, - charakteru stosunku, jaki bqdzie lqczyt
Wykonawcg z innym podmiotem, - zakresu i okrr:su udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
lv.1 ) TRYB UDZTELENTA ZAMOWIENIA
1V.1.1)

Tryb udzielenia zarn6wienia: przetarg nieograniczony.

lv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
lV.2.1l Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
tv.4) TNFoRMACJE ADMINISTRACYJNE
1V.4.1)

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w

za m 6wi e n i a : http //b a lysto k. stat.
:
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Specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem: Urzqd Statysiyczny w
Bialymstoku, ul. Krakowska'13, 15-959 Bialystok, pol:. 22.

lV.4.4l Termin skladania wniosk6w o dopuszczeniie do udzialu w postgpowaniu lub ofert:
12.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urzqd Statystyczny w Biatymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959
Bialystok, Sekretariat, pok. 25.

1V.4.5)Termin zwiEzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze Srodk6w

Unii Europejskiej: Postgpowanie prowadzone jest w ramach projektu System Informacyjny Statystyki
Publicznej2 (SISP-2)w ramach Programu Operacyjnrego Innowacyjna Gospodarka200T-2013, Priorytet
7 Spoleczehstwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Projekt wspolfinansowany jest

pzez Unig Europelskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodkow budzetu
oahstwa.

lV.4.171Czy przewiduje sig uniewa2nienie postqpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania 6rodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych
zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafirstwa czNonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by| przeznaczone na sfinansowanie caNo6ci
lub czg6ci zam6wienia: tak

http:llbzp).por1al.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycia:259598&rok:20... 20I4-08-04

