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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 
ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.srpragapolnoc.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/4/12 Usługi introligatorskie 
materiałów ewidencyjnych dla potrzeb Sądu Rejowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest oprawa introligatorska po wykonaniu konserwacji materiałów ewidencyjnych w ilości 
328 woluminów oraz naprawa i konserwacja materiałów ewidencyjnych w ilości 585 woluminów 
znajdujących się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie: a) przy ul. Kocjana 3 
(archiwum) - 328 sztuk woluminów do oprawy po wykonaniu konserwacji: formatu A4 - 150 sztuk, 
formatu A3 - 178 sztuk; b) przy ul. Terespolskiej 15A - 114 sztuki woluminów do naprawy 
i konserwacji: formatu A4 - 55 sztuk, formatu A3 - 59 sztuk; c) przy ul. Kocjana 3 (archiwum) - 
471 sztuk woluminów do naprawy i konserwacji: formatu A4 - 187 sztuk, formatu A3 - 284 sztuk. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.11.00-2. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), 
w terminie do dnia 27.08.2012 r. do godz. 10.30 (wadium wnoszone w pieniądzu musi znajdować się 
na koncie u zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 2. Wadium moŜe być wniesione 
w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowe z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy Citibank 
Handlowy nr konta: 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019, z adnotacją: Usługi introligatorskie 
materiałów ewidencyjnych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. 
(sygnatura postępowania: ZP/G/4/12) (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się dzień wpływu 
pieniędzy na konto zamawiającego). 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na 
rachunku bankowym. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. Przy wnoszeniu 
wadium w pieniądzu wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego na który naleŜy 
dokonać zwrotu wadium. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, 



gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub 
wydającej gwarancji, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom. Dokument winien zawierać 
stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, 
zgodnie z warunkami siwz, następuje jego bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata bez jakichkolwiek 
zastrzeŜeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8. Na dowód wniesienia wadium naleŜy załączyć 
w ofercie: 1) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu, 2) oryginał 
dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) - dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej 
napisem WADIUM 
III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złoŜonego 
wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), 
na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. wykaŜą, Ŝe wykonali lub wykonują w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, przynajmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co 
najmniej 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), przez usługę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia zamawiający rozumie usługę polegającą na wykonaniu oprawy po 
dokonaniu naprawy ksiąg formatu A4 i A3 oraz wykonaniu naprawy z konserwacją ksiąg formatu A4 
i A3 jednemu zamawiającemu, w okresie 12 miesięcy. Do wymienionych w wykazie usług zamawiający 
Ŝąda załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe kaŜda z tych usług została wykonana lub jest 
wykonywana naleŜycie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złoŜonego 
wraz z ofertą wykazu usług (załącznik nr 6 do siwz) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek. 
W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum wystarczy spełnienie warunku przez jeden 
z podmiotów uczestniczących w konsorcjum lub jeśli będą go spełniać łącznie. Niespełnienie przez 
wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 
spowoduje wykluczenie wykonawcy 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - 
zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, 
czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie 
spełnia warunek 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie opisuje i nie 
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia 
warunki na podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złoŜonego 
wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), 
na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek. 



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 spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
 
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: najniŜsza cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy 
dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, pokój 703, 03-813 Warszawa. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27.08.2012 godzina 10:30, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 
ul. Terespolska 15A, pokój 703, 03-813 Warszawa. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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: nie 
 


