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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
ul. Terespolska 15A
Osoba do kontaktów: Dagmara Ryniejska
03-813 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225091520
E-mail: dagmara.ryniejska@warszawapraga-pln.sr.gov.pl
Faks: +48 225091164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.srpragapolnoc.pl
Więcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zaku pów) mo żna
uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży
przesyła ć na adres:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiaj ącej
Inna: Sąd

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalno ści
Inny: Wymiar Sprawiedliwości

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zama wiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj ę zamawiaj ącą:
Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu do pracy na rzecz Sądu
Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w przewidywanym
terminie realizacji usługi od dnia 05.05.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.
pracowników tymczasowych w maksymalnej ilości: 36 (trzydziestu sześciu)
„Pomocy Biurowej”; 27 (dwudziesty siedmiu) „Pracowników na Zastępstwo”; 1
(jednego) „Informatyka”; 22 (dwudziestu dwóch) „Pomoc Asystentów”, 2
(dwóch) "Pomocy Referendarzy" sygnatura postępowania: ZP/K/2/14
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II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, m iejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.
Kod NUTS PL

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ram owej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1, Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pracy tymczasowej przez
Wykonawcę „Agencję Pracy Tymczasowej” lub „Doradztwa Personalnego”
polegające na pozyskaniu oraz skierowaniu 88 pracowników tymczasowych, w
celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem
pracodawcy użytkownika – zamawiającego. Świadczenie ww. usługi nastąpi od
dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 5.5.2014 r. do dnia
30.4.2015 r.
2. „Agencja Pracy Tymczasowej” lub „Doradztwa Personalnego” zatrudni na
okres wskazany w pkt 1), na podstawie umowy o pracę, 88 pracowników
tymczasowych, w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod
kierownictwem pracodawcy użytkownika - zamawiającego, w tym 63 osób w
celu wykonywania w sekretariatach pracodawcy użytkownika czynności w
charakterze „Pomocy Biurowej”, „Pracowników na Zastępstwo”, 1 (jednego)
„Informatyka” w celu udzielania pomocy-wsparcia informatycznego w
Oddziałach i Wydziałach Sądu, 22 osób w celu wykonywania czynności w
charakterze „Pomocy Asystenta” w referacie sędziego oraz 2 osób w celu
wykonywania czynności w charakterze "Pomocy Referendarzy" w referacie
referendarza.
Z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do świadczenia usługi przez
część pracowników „Pomoc Asystenta” w wielkości 1/2 etatu (4 osoby na 1/2
etatu), łączna suma pełnych etatów i pół etatów „Pomocy Asystentów” nie
przekroczy wskazanej przez zamawiającego ilości pełnych 22 etatów dla
„Pomocy Asystentów”.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)
79500000, 79610000, 79630000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielko ść lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielko ść lub zakres:
1, Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pracy tymczasowej przez
Wykonawcę „Agencję Pracy Tymczasowej” lub „Doradztwa Personalnego”
polegające na pozyskaniu oraz skierowaniu 88 pracowników tymczasowych, w
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonom icznym, finansowym i
technicznym

celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem
pracodawcy użytkownika – zamawiającego. Świadczenie ww. usługi nastąpi od
dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 5.5.2014 r. do dnia
30.4.2015 r.
2. „Agencja Pracy Tymczasowej” lub „Doradztwa Personalnego” zatrudni na
okres wskazany w pkt 1), na podstawie umowy o pracę, 88 pracowników
tymczasowych, w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod
kierownictwem pracodawcy użytkownika - zamawiającego, w tym 63 osób w
celu wykonywania w sekretariatach pracodawcy użytkownika czynności w
charakterze „Pomocy Biurowej”, „Pracowników na Zastępstwo”, 1 (jednego)
„Informatyka” w celu udzielania pomocy-wsparcia informatycznego w
Oddziałach i Wydziałach Sądu, 22 osób w celu wykonywania czynności w
charakterze „Pomocy Asystenta” w referacie sędziego oraz 2 osób w celu
wykonywania czynności w charakterze "Pomocy Referendarzy" w referacie
referendarza.
Z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do świadczenia usługi przez
część pracowników „Pomoc Asystenta” w wielkości 1/2 etatu (4 osoby na 1/2
etatu), łączna suma pełnych etatów i pół etatów „Pomocy Asystentów” nie
przekroczy wskazanej przez zamawiającego ilości pełnych 22 etatów dla
„Pomocy Asystentów”
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000 619,41 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 5.5.2014. Zakończenie 30.4.2015

III.1) Warunki dotycz ące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wysokość wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 80.000,00 PLN (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Warunki wnoszenia wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium.
2.Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
07.04.2014 roku, do godz. 08:45. Nie wniesienie wadium w tym terminie
powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 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).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na
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rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w
Warszawie, Citibank Handlowy nr konta: 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019, z
adnotacją: „Wadium do przetargu - sygnatura sprawy: ZP/K/2/14”. Dowodem
wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w
terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na
rachunku bankowym zamawiającego.
5. Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie
zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w
Warszawie, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska15A, pok. 719.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania
wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną
możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być
ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających
możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny
dokument poręczenia lub gwarancji.
W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w
gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie
poręczenia udzielonego 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), wykonawca powinien
przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta,
zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę
wymienioną w pkt 1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu
Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w przetargu
nieograniczonym na „Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu do pracy
na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w
przewidywanym terminie realizacji usługi od dnia 05.05.2014 r. do dnia
30.04.2015 r. pracowników tymczasowych w maksymalnej ilości:
- 36 (trzydziestu sześciu) „Pomocy Biurowej”;
- 27 (dwudziestu siedmiu) „Pracowników na Zastępstwo”;
- 1 (jednego) „Informatyka”;
- 22 (dwudziestu) „Pomocy Asystentów”;
- 2 (dwóch) "Pomocy Referendarzy".
(sygnatura postępowania: ZP/K/2/14 )”.
7. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące
przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do
niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego
wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.
8. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca.
9. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia
lub gwarancje:
„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł
(słownie ..................... złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest
................ (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - wykonawców
składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne
na „............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północe w Warszawie.
Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska
15A kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa
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wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - wykonawców składających ofertę
wspólną):
1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
.............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej),
3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
Gwarancja obowiązuje od dnia ................... (termin składania ofert) do dnia
..................
Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty do wysokości określonej
powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania
przez zamawiającego, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota
roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z
wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”
12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wykonawcy, zgodnie z
art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na
rachunek wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez zamawiającego.
17. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium wraz z
odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po
jego stronie.
19. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2) należy wskazać numer rachunku,
na który zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia
(dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lu b odniesienie do
odpowiednich przepisów je reguluj ących:
Główne warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy stanowiącej
załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jak ą musi przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie
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Sekcja IV: Procedura

udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi ązane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Dot.: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, Zamawiający wymaga aktualnego certyfikatu lub certyfikatu
wstępnego o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
wydanego przez marszałka województwa, w którym ma siedzibę agencja
zatrudnienia.
2) Dot.: posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2
(dwie) usługi o wartości co najmniej 600.000,00 PLN brutto w zakresie
świadczenia usług polegających na skierowaniu do pracy biurowej więcej niż 70
pracowników tymczasowych, na okres trwający nieprzerwanie co najmniej 3
miesiące, do odbiorcy na podstawie jednego zamówienia oraz załączy
dokumenty potwierdzające, że ta usługa została wykonana lub jest
wykonywana należycie.

III.2.2) Zdolno ść ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dot.: sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek dot. sytuacji ekonomicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli
wykonawca przedłoży dokument potwierdzający opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej
niż 1.500.000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). W
przypadku podmiotów tworzących konsorcjum warunek musi spełniać każdy z
podmiotów tworzących konsorcjum.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dot.: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrze żonych

III.3) Specyficzne warunki dotycz ące zamówie ń na usługi

III.3.1) Informacje dotycz ące okre ślonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
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Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania
ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniżej
1. Cena brutto oferty. Waga 80
2. Liczba wykonanych przez wykonawcę usług o wartości co najmniej
600.000,00 PLN brutto każda dla sądów w ciągu ostatnich trzech lat. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą:
ZP/K/2/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkow ych lub
dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do  udziału w
post ępowaniu
7.4.2014 - 08:45

IV.3.5) Data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w post ępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.4.2014 - 09:00
Miejscowość:
Warszawa, ul. Terespolska 15A, sala 711.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

VI.1) Informacje o powtarzaj ącym si ę charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
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Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwoła ń
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi
się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 1 i 2 wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.3.2014
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